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حركة األسهم

محافظ المركزي المغربي: 

تراجع النمو إلى 1.2 %  في 2016

الصين تنتج الغاز من الثلج القابل لالشتعال 

تزايد الطلب على شراء الفحم األميركي بالتزامن مع االنتقادات 
الموجهة إلى ترمب بعد انسحابه من اتفاقية باريس

المصارف الصينية 
أقوى من السويسرية

  ق��ال عب��د اللطي��ف اجلواه��ري ،حماف��ظ البنك 
املرك��زي املغرب��ي ، اإن ن�سبة النم��و يف املغرب 
تراجع��ت ب�س��كل ملحوظ يف �سن��ة 2016 لتبلغ 
1،2 باملائة، يف �سياق متيز بتباطوؤ االقت�ساد 
العامل��ي وظ��روف مناخي��ة غ��ر مواتي��ة، م��ا 
انعك�س �سلبا على و�سعية �سوق ال�سغل الذي فقد 
ع��ددا م��ن املنا�سب و�سه��د انخفا�سا جديدا يف 
مع��دل الن�ساط. ج��اء ذلك خ��ال ا�ستقبال امللك 
حمم��د ال�ساد�س له  بالق���ر امللكي يف تطوان، 
حي��ث قدم اجلواه��ري له التقري��ر ال�سنوي للبنك 
املرك��زي حول الو�سعي��ة االقت�سادية والنقدية 
واملالي��ة بر�س��م �سن��ة 2016. وعل��ى م�ست��وى 
التوازن��ات املاكرو-اقت�سادية، قال وايل البنك 
املرك��زي املغرب��ي اإن عجز امليزاني��ة بلغ 4،1 
باملائ��ة من الن��اجت الداخلي االإجم��ايل، وات�سع 
عجز احل�ساب اجلاري اإىل 4،4 باملائة، يف حني 
وا�سل��ت احتياطي��ات ال�رف حت�سنه��ا لتعادل 
اأكرث م��ن �ستة اأ�سهر ون�سف �سه��ر من الواردات، 
م��رزا اأن الت�سخ��م ا�ستقر يف ظ��ل هذه الظروف 

يف ن�سبة 1،6 باملائة.
ويف �س��وء ه��ذه التطورات، ي�سي��ف اجلواهري، 
ا�ستم��ر بن��ك املغ��رب يف نه��ج �سيا�س��ة نقدي��ة 
تي�سري��ة لدع��م الن�س��اط االقت�س��ادي، اإذ ق��ام 
 2،25 اإىل  الرئي�س��ي  الفائ��دة  �سع��ر  بخف���س 
باملائ��ة، ووا�س��ل تنفي��ذ برناجم��ه الرامي اإىل 
ال�سغ��رى  للمق��اوالت  البنك��ي  التموي��ل  دع��م 
واملتو�سط��ة. واأ�س��اف اأن البن��ك وا�س��ل اإجن��از 
االإ�ساح��ات املدرجة يف برناجم��ه االحرتازي 
للح��د م��ن املخاط��ر الت��ي تتعر�س له��ا البنوك 
املغربي��ة، م�س��را اإىل اأن ه��ذه االأخ��رة متكنت 
م��ن احلف��اظ عل��ى م�ست��وى جي��د م��ن االأرباح 
والر�سمل��ة، ال�سيم��ا بف�سل تو�سعه��ا يف اإفريقيا 

وتنويع اأن�سطتها.

من جهة اأخرى، اأو�سح اجلواهري اأنه، ويف اإطار 
تنزيل القانون البنكي اجلديد، كثف بنك املغرب 
التنظيم��ي  االإط��ار  جه��وده ال�ستكم��ال و�س��ع 
للبن��وك الت�ساركي��ة وك��ذا الن�سو���س املتعلق��ة 
موؤ�س�س��ات  زبن��اء  وحماي��ة  املخاط��ر  بتدب��ر 

االئتمان.
وق��ال، يف كلمت��ه، اإن التط��ورات الت��ي �سهده��ا 
االقت�س��اد الوطني يف �سن��ة 2016 توحي باأنه 
ما زال يعاين نق��اط �سعف مهمة جتعله عر�سة 

لتقلبات الظرفية الدولية والظروف املناخية.
عل��ى  االإبق��اء  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  اأن��ه،  واأب��رز 
اال�ستثمار يف م�ستوى مرتفع واإطاق العديد من 
اال�سرتاتيجيات القطاعي��ة يف ال�سنوات االأخرة 
باالإ�سافة اإىل اتخاذ جملة من التدابر لتح�سني 
من��اخ االأعمال، مل يج��د االقت�س��اد الوطني بعُد 
ال�سبي��ل الناج��ع واالأمن��وذج التنم��وي الكفي��ل 

بتمكينه من ت�ريع وترة النمو ب�سكل م�ستدام.
ولتحقي��ق ه��ذا اله��دف، �س��دد اجلواه��ري عل��ى 
���رورة اعتماد جيل جديد من االإ�ساحات من 
�ساأنها حت�سني االإنتاجية وتعزيز قدرة االقت�ساد 
عل��ى مواجهة تقلبات املحيط الدويل، م�سرا اإىل 
اأن االنتق��ال التدريج��ي اإىل نظ��ام ���رف مرن 
ال�سدم��ات اخلارجي��ة  امت�سا���س  ي�ساه��م يف 
واحلف��اظ عل��ى الق��درة التناف�سي��ة ين��درج يف 
هذا االإط��ار. واأ�ساف اأن ك�سب ره��ان الت�سغيل" 
ال ي�ستوج��ب فق��ط حتقي��ق مع��دالت من��و اأعل��ى 
بل يتطل��ب اأي�س��ا تعزيز قدرة منظوم��ة الرتبية 
والتكوي��ن عل��ى اال�ستجاب��ة الحتياج��ات �سوق 
ال�سغ��ل، م�س��را اإىل اأن اإ�س��اح ه��ذه املنظوم��ة 
اأ�سب��ح يفر���س نف�س��ه اليوم عل��ى راأ���س قائمة 
االأولوي��ات بالن�سب��ة لبادنا". واأك��د اجلواهري 
اأن جناح هذا الور�س يتوقف على انخراط جميع 
املتدخل��ني واملعني��ني م��ن اأجل اإر�س��اء جو من 
ال�سل��م والت��اآزر بينه��م ميك��ن من تهيئ��ة اأف�سل 

الظروف الإجناح هذا الور�س .

الطبيعي��ة  وامل��وارد  االأرا�س��ي  وزارة  قال��ت 
الغ��از  اإنت��اج  الب��اد جنح��ت يف  اإن  ال�سيني��ة 
الطبيعي م��ن هيدرات امليثان التي ُتعرف اأي�سًا 
با�س��م »الثل��ج القاب��ل لا�ستع��ال«، يف م�روع 

جتريبي يف بحر ال�سني اجلنوبي.
موقعه��ا  عل��ى  بي��ان  يف  ال��وزارة  واأ�ساف��ت 
االإلك��رتوين، اإن من�س��ة حف��ر مت ن�سبه��ا قبال��ة 
�ساح��ل مدين��ة ت�س��واي جن��وب �رق��ي ال�سني 
من��ذ 60 يوم��ًا اأنتج��ت يف املجم��ل 309 اآالف 
م��رت مكعب من الغاز الطبيع��ي يف ما تعد كمية 

قيا�سية يتم ا�ستخراجها من هيدرات الغاز.
ويتك��ون »الثل��ج القاب��ل لا�ستع��ال« م��ن غ��از 
ميثان حمتجز داخل بلورات من املياه ومت عّده 
م�سدراً جديداً حمتمًا للغاز بالن�سبة لل�سني مع 

االعتق��اد باأن بحر ال�سني اجلنوبي يحتوى على 
بع�س من اأكرث املخزونات املب�رة يف العامل.

ووع��دت احلكوم��ة ب��اأن» تط��ور ب�س��كل فع��ال« 
هيدرات الغاز الطبيعي خال خطة خم�سية متتد 

من العام 2016 حتى 2020.
املعدني��ة  وامل��وارد  االأرا�س��ي  وزارة  وقال��ت 
ه��ذا العام اإن��ه مت اكت�ساف اثنني م��ن تر�سيبات 
هي��درات الغ��از حتوي��ان احتياط��ات تبلغ نحو 
100 بليون مرت مكعب يف اأعقاب عمليات م�سح 
جيولوجية وبرامج حفر يف القطاع ال�سمايل من 

بحر ال�سني اجلنوبي.
واأعلن��ت اليابان جناح��ًا مماث��ًا يف اختبارات 

االإنتاج يف اأيار )مايو(. 
ومن املعتق��د اأي�س��ًا اأن الهند وكن��دا والواليات 
املتح��دة تدر�س��ان الهي��درات م�س��دراً حمتم��ًا 

للطاقة. 

الفح��م  ���راء  عل��ى  الطل��ب  تزاي��د  تزاَم��ن 
االأمرك��ي م��ن جان��ب دول اأوروبي��ة واأ�سيوية 
م��ع ت�ساع��د االنتق��ادات الت��ي يوجهه��ا االحتاد 
االأوروب��ي وحلفاء اآخرون للوالي��ات املتحدة الإدارة 
الرئي���س االأمرك��ي دونال��د ترم��ب، الن�سحابه��ا م��ن 

اتفاقية باري�س ملكافحة التغّر املناخي.
واأظه��رت البيان��ات اأن اجمايل �سادرات الوق��ود من يناير 
حت��ى مايو املا�سيني بلغ��ت 36.79 مليون ط��ن، اأي بزيادة 
و�سلت ل� 60 %، بعد اأن كان اجمايل ال�سادرات 22.94 مليون 
ط��ن يف الوقت نف�س��ه من العام املا�سي. وبل��غ اجمايل ال�سادرات 
اإىل اأوروب��ا 16 ملي��ون ط��ن يف اأول 5 اأ�سهر من ع��ام 2017 بعد اأن 

كان 10.5 ماي��ني ط��ن الع��ام املا�س��ي.
وارتفع��ت ال�ُسحن��ات بن�سب��ة 175 % اإىل اململك��ة املتح��دة وباأك��رث من 
ال�سع��ف اإىل فرن�س��ا. ويف الوق��ت نف�سه ، ا�ستقبلت اآ�سيا �س��ادرات من الفحم 
االأمرك��ي تق��در ب��� 12.3 مليون طن م��ن الفحم االأمركي بع��د اأن كانت 6.2 
ماي��ني ط��ن يف 2016. وتنظر اإدارة ترمب اإىل الزي��ادة احلا�سلة يف ال�سادرات 

على اأنها دليل لتاأثرها االيجابي على ال�سناعة.

�سمانات يف �سياق اآخر، اأ�سار تقرير ن�رته �سحيفة فاينان�سيال تاميز الريطانية 
اإىل اأن �رك��ة النفط الوطنية الفنزويلي��ة PDVSA مطالبة باإ�سدار اأوراق مالية 
تق��در ب� 1.1 مليار دوالر يف �سهر نوفمر املقبل، واأنه جاٍر التداول على �سعر �سهم 
ال�رك��ة بقيم��ة مقدارها 79 دوالراً، وهو ما ينطوي على تقدمي عائد على ال�سندات 
وف��ق �سعره��ا ال�سوقي احلايل يزيد عل��ى 100 % واحتمال �سمن��ي بالتخلف عن 

الدفع بن�سبة تقدر بنحو 50%.
واأ�ساف��ت ال�سحيفة اأنه يف حالة تخلف ال�ركة ع��ن ال�سداد، فمن املرجح اأن تبيع 

نفطها بقيمة اأقل من كلفة االإنتاج.
 وه��ي االآن بحاج��ة اىل �سيول��ة نقدي��ة جدي��دة وت�سلي��ف عل��ى وج��ه ال�رع��ة، 
واملقر�س��ون يف تلك الظروف االقت�سادية ال�سعبة هي ���ركات رو�سية و�سينية، 
اإن مل تك��ن بن��وكًا �سيني��ة.  وقالت ال�سحيفة اإن اجلانب الرو�س��ي ي�سعى يف الوقت 
.PDVSA احلايل للح�سول على �سمانات لذلك الدين امل�ستحق االآن على �ركة
وعل��ى �سعي��د اآخر، اأف��ادت تقارير �سحافي��ة اأمركية ب��اأن من�ساأة األي��زو كانيون 
لتخزي��ن الغ��از الطبيعي يف والية كاليفورنيا �ستوا�س��ل العمل ب�سكل جزئي خال 
الف��رتة املقبلة. واأو�سحت التقارير اأن املن�ساأة كانت متتلك �سعة تخزينية مقدارها 
ت بعد ذلك من جانب جلنة املرافق العامة يف  86 مليار قدم مكعبة، لكنها ُخفِّ�سَ
كاليفورني��ا لت�سبح 15 مليار قدم مكعبة بع��د اكت�ساف حدوث ت�ريب يف اأكتوبر 
ع��ام 2015، وينتظ��ر اأن ي�سل االآن احلد االأق�سى مل�ستوى تخزين الغاز الفعلي يف 

املن�س��اأة اإىل 23.6 ملي��ار ق��دم مكعب��ة.

حت��ارب �سوي���را العامل م�رفيًا ع��ر بنكني هما »يو بي اأ���س« و »كريديه 
�سوي�س« اللذان يدفعان اليوم ثمنًا باهظًا اأمام الق�ساء االأمركي، خ�سو�سًا 
يف ملف التهرب ال�ريبي واإخفاء اأموال االأثرياء االأمركيني يف خزائنهما. 
لكن عظمة هذين امل�رفني املتمثلة باالأ�سول، بداأت تذوب اأمام امل�سارف 

االأخرى ال�سيما ال�سينية منها.
وبداأت امل�سارف االأمركية تلم�س بدورها وعلى غرار نظراتها ال�سوي�رية، 
م��دى قوة البن��وك ال�سينية. وي�سر اخل��راء امل�رفيون يف ل��وزان، اإىل اأن 
امل�س��ارف االأمركي��ة كان��ت امُلهيمن��ة عامليًا الع��ام املا�س��ي، يف حجم 
العائ��دات وامل��ردود. لكن يف الرب��ع االأول من ال�سنة، حقق��ت امل�سارف يف 
اأوروب��ا انتعا�س��ًا يف االأرب��اح. وُتعت��ر امل�س��ارف االأملانية االأك��رث تقدمًا 
اأوروبي��ًا، يف برام��ج ذات عاقة بتعزيز عائداتها وامل��ردود على اال�ستثمار 
يف ن�ساطاته��ا اخلارجي��ة. وا�ستن��اداً اإىل التحليات، ي�سل ع��دد امل�سارف 
الدولي��ة اإىل 66، يف ح��ني كان يبلغ بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية 28 
فق��ط.  وكان معظمها موجوداً على االأرا�س��ي االأمركية، وعدد �سئيل منها 
عل��ى االأرا�س��ي ال�سوي�رية احليادي��ة. ويوجد 28 من بني ه��ذه امل�سارف 
الكب��رة يف الق��ارة العج��وز. بينم��ا ي�س��ل ه��ذا الع��دد اإىل 14 يف كل م��ن 

الواليات املتحدة واليابان، و10 يف ال�سني. 

األسهم السعودية تخسر 5 باليين دوالر

وا�سل املوؤ�ر العام لل�سوق املالية ال�سعودية )تداول( 
خ��ال تعامات االأ�سبوع اجلاري، ن��زف النقاط الذي 
ب��داأ االأ�سب��وع املا�س��ي بخ�س��ارة 0.71 يف املئة من 
قيمته. يف حني جاءت خ�سارة املوؤ�ر خال االأ�سبوع 
اجلاري، ب�سغط من تقّل�س الطلب على االأ�سهم وهبوط 
اأ�سعاره��ا بعد تراجع اأداء بع���س ال�ركات امل�ساهمة 
املدرج��ة يف ال�س��وق، التي اأعلنت نتائجه��ا عن الربع 

الثاين واأعمالها عن الن�سف االأول من ال�سنة.
وكان املوؤ���ر العام لل�سوق اأنه��ى تعامات االأ�سبوع، 
هابط��ًا دون م�ست��وى 7200 نقطة للم��رة االأوىل يف 
االأ�سابي��ع الثاث��ة االأخ��رة، لي�س��ل اإىل 7175.17 
7261.13 نقط��ة اخلمي���س م��ن  نقط��ة يف مقاب��ل 

االأ�سب��وع املا�س��ي، متدني��ًا 85.96 نقط��ة وبن�سب��ة 
1.18 يف املئ��ة. وبخ�سم اخل�س��ارة االأخرة حتولت 
مكا�س��ب املوؤ���ر من��ذ مطل��ع ال�سن��ة، اإىل خ�سارة 35 
نقط��ة ن�سبته��ا 0.49 يف املئة ل��دى املقارنة بقراءة 
املوؤ���ر نهاي��ة اجلل�سة االأخ��رة م��ن 2016 البالغة 

7210 نقاط.
واملتابع تعامات االأ�سه��م االأ�سبوع املا�سي، ُياحظ 
غياب اأ�سهم �ركات التاأمني عن قائمة االأ�سهم االأكرث 
�سعوداً اأو هبوطًا جلهة ال�سعر، بعد تراجع امل�ساربات 
عليه��ا، بينما وا�سل �سهم البح��وث والت�سويق ت�سدره 
ال�س��وق، وحافظ��ت اأ�سه��م ال���ركات القيادي��ة عل��ى 

موقعها بني تلك االأكر تداواًل.
و�سجل��ت ال�سوق تراجعًا يف مع��دالت االأداء، اإذ هبطت 
ال�سيولة املتداولة اإىل 11.7 بليون ريال )3.1 بليون 

دوالر( يف مقاب��ل 13.2 بلي��ون ري��ال )3.52 بليون 
دوالر( االأ�سبوع ال�سابق، اأي بن�سبة 11 يف املئة. فيما 
تقّل�س��ت الكمي��ة املتداول��ة اإىل 508 مايني �سهم يف 
مقابل 638 مليون �سه��م لاأ�سبوع ال�سابق اأي بن�سبة 
20 يف املئ��ة. وتدنى عدد ال�سفق��ات املنفذة بن�سبة 
األف��ًا،   376 األف��ًا يف مقاب��ل   361 اإىل  املئ��ة  4 يف 
انخف���س معه��ا متو�سط ال�سفقة بن�سب��ة 17 يف املئة 

اإىل 1405 اأ�سهم.
ونتيجة تراجع االأ�سع��ار، فقدت االأ�سهم ال�سعودية 19 
بلي��ون ري��ال )5 باي��ني دوالر( م��ن قيمته��ا بن�سبة 
1.11 يف املئ��ة، ج��اء ذلك بعد تدين القيمة ال�سوقية 
لاأ�سه��م املدرج��ة اإىل 1.702 تريلي��ون ري��ال. ومت 
ت��داول اأ�سه��م 174 �رك��ة خ��ال االأ�سب��وع اجلاري، 
ارتفعت اأ�سعار 47 منه��ا وانخف�ست 119، وا�ستقرت 

اأ�سه��م 8 ���ركات. وخالفت 5 قطاع��ات اجتاه ال�سوق 
الهاب��ط بعد ارتف��اع موؤ�راته��ا، كان اأكرثها �سعوداً 
املئ��ة  يف   23.44 بن�سب��ة  االإع��ام،  قط��اع  موؤ���ر 
اإىل 8373 نقط��ة، ت��اه موؤ���ر اخلدم��ات التجاري��ة 
ال�ساع��د بن�سب��ة 1.46 يف املئ��ة، ث��م موؤ���ر جتزئة 
ال�سلع الكمالية بن�سب��ة 1.19 يف املئة، و�سعد موؤ�ر 
ال�سناديق العقاري��ة املتداولة بن�سبة 0.95 يف املئة 

اإىل 5602 نقطة.
يف املقابل، تراجعت موؤ�رات ال�15 قطاعًا املتبقية، 
كان اأكرثه��ا خ�س��ارة موؤ���ر الطاق��ة الهاب��ط بن�سبة 
موؤ���ر  ت��اه  نقط��ة،   4027 اإىل  املئ��ة  يف   4.70
االت�ساالت املرتاجع بن�سبة 3.54 يف املئة، ثم موؤ�ر 

جتزئ��ة االأغذي��ة بخ�س��ارة ن�سبته��ا 2.75 يف املئ��ة.
وبلغت خ�سارة موؤ���ر امل�سارف 0.91 يف املئة، يف 

ح��ني �سجل موؤ�ر االأدوية اأق��ل خ�سارة ن�سبتها 0.14 
يف املئة. وح��ّل �سهم »البحوث والت�سويق« يف �سدارة 
قائم��ة االأ�سه��م الرابح��ة، بع��د ارتف��اع �سع��ره بن�سبة 
26.08 يف املئة اإىل 66.66 ريال من تداول 9.35 
ملي��ون �سهم. تاه �سهم »اإك�سرتا« ال�ساعد اإىل 43.52 

ريال بن�سبة 17.59 يف املئة.
و�سجل �سهم »احتاد ات�ساالت« اأكر خ�سارة يف ال�سوق 
ن�سبته��ا 10.71 يف املئ��ة هبوط��ًا اإىل 18.18 ريال 
م��ن ت��داول 7.78 ملي��ون �سهم، ت��اه �سه��م »�ساكر« 
اىل  هبوط��ًا  قيمت��ه  م��ن  املئ��ة  يف   9.35 اخلا���ر 

12.41 ريال.
ولاأ�سبوع الثاين على الت��وايل، ي�سجل �سهم »االإمناء« 
اأك��ر �سيول��ة وكمية متداول��ة يف ال�س��وق بلغت 107 
ماي��ني �سه��م ن�سبته��ا 21 يف املئ��ة، بلغ��ت قيمتها 

1.73 بلي��ون ري��ال ن�سبتها 15 يف املئة من �سيولة 
ال�س��وق، ارتفع �سع��ره خالها بن�سب��ة 1.21 يف املئة 

اىل 15.83 ريال.
وج��اء �سه��م »�ساب��ك« يف املرتب��ة الثاني��ة ب�سيول��ة 
متداول��ة بلغت 1.13 بليون ريال �سكلت 10 يف املئة 
م��ن ال�سيول��ة املتداول��ة يف ال�سوق، ج��اءت من تداول 
11.3 ملي��ون �سهم ن�سبتها 2.23 يف املئة، �سعدت 
ب�سع��ره اإىل 100.06 ريال بن�سب��ة �سعود 0.17 يف 

املئة.
وحق��ق �سه��م »الراجحي« ثال��ث اأكر �سيول��ة متداولة 
بلغ��ت 963 مليون ري��ال ن�سبتها 8.21 يف املئة من 
�سيول��ة ال�سوق، ج��اءت من ت��داول 15.2 مليون �سهم 
ن�سبته��ا 3 يف املئ��ة، تراج��ع �سع��ره خاله��ا بن�سب��ة 

2.13 يف املئ��ة اإىل 62.64 ري��ال.

أسواق الطاقة تحتاج إلى معايير جديدة لتقويم األسعار

اخت��رت اأ�سواق النفط العاملية كل امل�س��ارات واالجتاهات خال االأعوام 
الثاث��ة املا�سي��ة وم��ا قبله��ا، وخ�سع��ت اإىل خط��ط وبرامج ته��دف اإىل 

حت�سني كفاءة الت�سعر ومراقبة االإنتاج واإدارة منو االقت�ساد العاملي. 
وُي�س��اف اإىل ذل��ك، توف��ر من�س��ة عاملية ميك��ن من خاله��ا امل�ساربة 
وفر���س م�ستويات اأ�سعار، وفقًا ملا يرغ��ب فيه امل�ساربون خ�سو�سًا يف 

ظروف عدم اال�ستقرار وهي كثرة يف اأ�سواق الطاقة.
يف املقابل، تعر�ست الدول املنتجة لتحديات كثرة، نتيجة تخلي اأ�سواق 
الطاقة عن املعاير لدى ت��دين االأ�سعار وامل�ساربات احلادة على �سقوف 
ال�سع��ر املرتفع��ة، وبقي��ت ال��دول امل�ستهلك��ة للنف��ط االأكرث ا�ستف��ادة من 
امل�س��ارات، الأن مدد تدين االأ�سعار جت��اوزت تلك الزمنية الرتفاعها، ومن 

ثم ال يوجد ما تفعله للحفاظ على ا�ستقرار اقت�سادات املنتجني.
وكلما ا�ستدت حال عدم اال�ستقرار يف اأ�سواق النفط العاملية، وفق ما راأت 
�رك��ة »نفط الهال« يف التقرير االأ�سبوعي، »تبتعد اأ�سواق النفط العاملية 
كث��راً ع��ن االأ�سا�سي��ات املت�سل��ة بالبيان��ات االقت�سادي��ة واملوؤ���رات 
املالي��ة يف اأ�س��واق امل�ستهلكني، وخط��ط النمو امل�ستهدف��ة وحجم الطلب 
الداخل��ي على النفط ومعدالت منو الطلب العاملي احلايل واملتوقع، لتتبع 
م�ستويات املخ��زون االأمركي واإمدادات النفط ال�سخري«. وعّدت اأن ذلك 
»يعك���س موؤ���رات خاطئة ع��ن اأداء اأ�سواق النفط، ومدى ج��دوى االأ�سعار 

املتداولة و�سدقيتها«.
واأك��د التقري��ر اأن »لي���س جمدي��ًا الرتكيز عل��ى ال�سوق االأمركي��ة وموؤ�ر 
املخ��زون فق��ط كم�ستهلك ومنتج للنف��ط لتحديد م�سار االأ�سع��ار واإقفالها 
اليوم��ي وتغراته��ا الاحق��ة، الأن االإنت��اج العامل��ي للنفط يتج��اوز 96 

ملي��ون برميل يف اليوم، ومن ثم الب��د من اإيجاد اآليات للت�سعر 
واملتابع��ة وحتدي��د م�س��ادر التاأث��ر احلقيقي��ة عل��ى اأ�سع��ار 

النف��ط عل��ى اأ�سا�س يومي، والت��ي البد اأن ت�سم��ل كل اأ�سواق 
اال�ستهاك واالإنتاج كحزمة واحدة«.

ولي�س مبالغًا، وفقًا ملا اأو�سح اأن »ت�سمل اأدوات القيا�س 
اليوم��ي واملرجعي��ات املفرت�س��ة حج��م الطل��ب م��ن 

ال�سني وحاجاته��ا اليومية، املقدرة ب���6.6 مليون 
برمي��ل نف��ط و60 بلي��ون م��رت مكع��ب م��ن الغاز 

الطبيع��ي.  بينما تتجه التوقع��ات ال�سادرة عن 
م�سلح��ة الدول��ة للطاق��ة اإىل اأك��رث م��ن ذل��ك، 

و�س��واًل اإىل م�ست��وى طلب يبل��غ 11 مليون 
برمي��ل يومي��ًا، يف ح��ني ُيتوق��ع ان يبل��غ 

حج��م الطل��ب عل��ى الغ��از 205 بايني 
مرت مكع��ب. كما ميكن اإ�سافة م�ستوى 

اإنت��اج »اأوبك« باالعتب��ار، واملرجح 
اأن يتخط��ى اإنتاجه��ا 33 ملي��ون 

برمي��ل يومي��ًا ال�سه��ر اجل��اري، 
م��ع االأخ��ذ يف االعتب��ار حجم 

للنف��ط  اأول  كمنت��ج  رو�سي��ا 
والغ��از، والت��ي ُتع��د اأي�سًا 

الكبار  امل�ستهلك��ني  م��ن 
وعن��د  الع��امل«.  ح��ول 

م��ن  امل�ست��وى  ه��ذا 
»ميك��ن  ال�سم��ول، 

�سياغ��ة  اإع��ادة 
ت  جعي��ا مر

ت  �سي��ا �سا اأ و

اأ�س��واق الطاقة التي اأُنهك��ت من ارتباطها باملخ��زون االأمركي منذ زمن 
بعيد«.

والح��ظ التقري��ر اأن »خط��ط اخلف���س الت��ي اعتمده��ا اأع�س��اء »اأوب��ك« 
وم�ستقل��ون، تتعر���س للتاآكل يومي��ًا نتيجة �سعف املرجعي��ات. ومن ثم 
ُتع��ّد اأ�سعار النف��ط احلالية منخف�سة على الرغم م��ن جدوى اتفاق خف�س 
االإنتاج، وعند م�ستوى ا�ستثنائي من امتثال املوقعني على اتفاق تقلي�س 
االإنت��اج، ال��ذي �ساه��م يف امت�سا���س الفائ���س وال�سيط��رة عل��ى تخم��ة 

املعرو�س«.
وع��ن اأهم االأح��داث يف قطاع النفط والغاز، اأعلن��ت �ركة »بارون بوينت 
للخدم��ات البرتولية« يف االإمارات ومقرها اأب��و ظبي، التعاون مع �ركة 
»برتوفيتن��ام« الوطنية للنف��ط والغاز، لتمويل خط��وط اأنابيب املنتجات 
البرتولي��ة وم�ساح��ة التخزي��ن يف فيتن��ام وبنائه��ا وت�سغيله��ا، وتزوي��د 

املنتجات البرتولية يف االأ�سواق الدولية وجتارتها.
واخت��ر نظام حمط��ة ا�ستيداع بكلفة تبلغ 150 ملي��ون دوالر يف جزيرة 
ف��و كوك، لتوري��د النفط اخل��ام واملنتج��ات النفطية املك��ررة وتخزينها، 
ف�س��ًا ع��ن اإمدادات املخ��ازن العامة، خلدم��ة فيتنام اجلنوبي��ة ومنطقة 
جنوب �رقي اآ�سي��ا املو�سعة. وت�سمل اآفاق النمو لنظام املحطة ا�ستيعاب 
الوق��ود املكرر يف اأ�س��واق، مثل فيتن��ام وكمبوديا والفيليب��ني وميامنار 

واإندوني�سيا و�سنغافورة.
يف اململك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة، تدر�س �رك��ة »اأرامك��و ال�سعودية« بناء 
من�س��اآت جدي��دة لزي��ادة اإنتاج اخل��ام العرب��ي الثقيل من حق��ل الظلوف 
البح��ري. وُينتظر اأن يك��ون يف حمطة املعاجلة املركزية، وحدتان بطاقة 
ت�س��ل اإىل 600 األ��ف برميل يومي��ًا ملعاجلة اخلام العرب��ي الثقيل، الذي 

ُي�ستخرج عر م�سخات كهربائية غاط�سة.
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