
3 عربي وعالمي Sun. 15 Oct. 2017 issue no 438
االحد 15 تشرين االول 2017 العدد 438

حركة األسهم صندوق النقد يدعو أميركا الالتينية إلى 
محاربة الفساد

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوعين

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4% خالل أسبوع

مع عودة النشاط وارتفاع وتيرة الشراء المؤسساتي ..

توقعات إيجابية لنتائج الشركات تدعم أداء األسهم اإلمارتية المحلية

دعا �صن��دوق النقد الدويل، دول اأمريكا الالتينية 
والكاريب��ي اإىل مكافح��ة الف�ص��اد، لي�صب��ح النمو 
انت�ص��اراً  وفوائ��ده  ا�صتدام��ة  اأك��ر  االقت�ص��ادي 
ب��ن ال�ص��كان. واأ�صاف يف تقري��ره اأن "احلوكمة 
�صلب��ًا  يوؤث��ران  امل�صت���ري  والف�ص��اد  ال�صعيف��ة 
عل��ى من��و �صامل وم�صت��دمي يف اأمري��كا الالتينية 
والكاريبي". وتابع اأن امل�صتويات العالية للف�صاد 
حتدث فارقًا كبرياً على ما يبدو بن االقت�صادات 
النا�صئ��ة يف املنطقة باملقارن��ة مع االقت�صادات 
املتقدم��ة الت��ي ت�صتفي��د من حك��م اأف�ص��ل. وهذا 
الربازي��ل،  يف  خا���ص  ب�ص��كل  مالح��ظ  الو�ص��ع 
حي��ث اأطاحت ف�صائ��ح الف�صاد كب��ار ال�صيا�صين 
وزادت م��ن وق��ع االنكما���ص االقت�ص��ادي. كم��ا 
�صاهم��ت الف�صيح��ة املعروف��ة ب�"اأوديربيخ��ت" 
املا�ص��ي،  الع��ام  الب��ريو  يف  النم��و  تباط��وؤ  يف 

بح�صب �صن��دوق النقد الدويل ال��ذي �صدد على اأن 
"اال�صتثم��ار �صيك��ون اأ�صع��ف مم��ا كان متوقعًا 
نظ��راً ال�صتمرار الغمو�ص املتعلق بالتحقيق حول 
ه��ذه الف�صيحة". كما لفت التقرير اىل الزيادة يف 
ف�صائح الف�صاد يف غواتيماال خ�صو�صًا بن دول 
اأمريكا الو�صطى. وتابع ال�صندوق اأن اأعمال عنف 
وتراج��ع حكم القان��ون يف املنطق��ة ال ي�صجعان 
عل��ى اال�صتثم��ار ويزي��دان م��ن كلف��ة االأعم��ال. 
وم�ص��ى التقرير يقول اأن "اأمريكا الالتينية لديها 
فر�ص��ة االآن للح��د من الف�صاد م��ع تزايد اال�صتياء 
لدى ال��راأي العام". اإال اأن مكافح��ة الف�صاد ت�صكل 
حتدي��ًا �صيا�صي��ًا مهمًا وتتطل��ب ا�صرتاتيجية على 
ع��دة اأ�صع��دة، "فالتج��ارب ال�صابقة توح��ي باأن 
اعتم��اد ا�صرتاتيجي��ة ناجحة ملكافح��ة االإرهاب 
يجب اأن ترافقه قيادة �صيا�صية قوية واإ�صالحات 
ق�صائي��ة وزيادة يف ال�صفافي��ة واملحا�صبة وقبل 

كل �صيء مراقبة اأكرب".

ارتف��ع الذه��ب اإىل اأعل��ى م�صت��وى يف اأ�صبوعن 
ون�صف االأ�صب��وع بعدما حذر الرئي�ص االأمريكي 
دونال��د ترام��ب من اأنه قد ينه��ي اتفاق 2015 
الن��ووي م��ع اإي��ران وبعدم��ا قو�ص��ت بيان��ات 
الت�صخم االأمريكية مربرات رفع اأ�صعار الفائدة.

وظ��ل الت�صخم االأ�صا�ص��ي يف الواليات املتحدة 
منخف�ص��ًا يف �صبتمرب)اأيل��ول( املا�ص��ي، عل��ى 
الرغ��م من ارتفاع اأ�صعار البنزين بعد االأعا�صري 
التي عطلت االإنتاج يف اخلليج االأمريكي، وتقدر 
االأ�صواق فر�ص رفع الفائدة يف دي�صمرب)كانون 
م��ن  انخفا�ص��ًا   82% بن�صب��ة  املقب��ل  االأول( 
%87 قب��ل ن�ر البيان��ات بح�صب فيد ووت�ص. 
والذهب ح�صا���ص لرفع اأ�صع��ار الفائدة الأن ذلك 
يق��ود العائد عل��ى ال�صن��دات اإىل ال�صعود ويعزز 
ال��دوالر، وهو ما يقلل جاذبي��ة املعدن االأ�صفر 
غ��ري املدر لعائ��د ويجعل��ه اأغلى ثمن��ًا حلائزي 
الف��وري  ال�صع��ر  وارتف��ع  االأخ��رى.  العم��الت 

لالأوقي��ة  1303.5 دوالر  اإىل   0.8% للذه��ب 
)االأون�ص��ة( بع��د اأن �صجل يف وق��ت �صابق اأعلى 
م�صتويات��ه من��ذ 26 �صبتمرب)اأيل��ول( املا�ص��ي 
عن��د 1302.40 دوالر لالأوقية، ويتجه املعدن 
لتحقي��ق مك�ص��ب اأ�صبوعي ن�صبت��ه %2، وارتفع 
الذه��ب يف ت�صوي��ة العق��ود االأمريكي��ة االآجل��ة 
املقب��ل  االأول(  دي�صمرب)كان��ون  يف  للت�صلي��م 
 1304.60 اإىل   ،0.6% اأو  دوالر،   8.10
دوالر لالأوقي��ة مالم�ص��ًا اأي�ص��ًا اأعل��ى م�صت��وى 
يف اأك��ر م��ن اأ�صبوع��ن. وم��ن ب��ن املع��ادن 
 1.09% الف�ص��ة  ارتفع��ت  االأخ��رى،  النفي�ص��ة 
اإىل 17.36 دوالر لالأوقي��ة بع��د اأن �صجل��ت يف 
وق��ت �صابق م��ن اجلل�ص��ة اأعل��ى م�صتوياتها يف 
3 اأ�صابي��ع عن��د 17.39 دوالر لالأوقي��ة، وزاد 
 945.50 اإىل   1.13% البالت��ن والبالدي��وم 
 1.8% البالدي��وم  زاد  بينم��ا  لالأوقي��ة  دوالر 
اإىل 990.50 دوالر لالأوقي��ة بعدما �صجل اأعلى 
م�صت��وى يف 5 اأ�صابي��ع ون�ص��ف االأ�صب��وع عند 

996.90 دوالر لالأوقية.

االأ�صب��وع احل��ايل  النف��ط تعام��الت  اأ�صع��ار  اأنه��ت 
بارتف��اع ن�صبت��ه %4 مقارن��ة بنهاي��ة تعام��الت 
بارتف��اع  توقع��ات  ظ��ل  يف  املا�ص��ي،  االأ�صب��وع 
الطلب عل��ى اخل��ام يف الواليات املتح��دة وال�صن.
وارتفع �صعر خام غ��رب تك�صا�ص الو�صيط وهو اخلام 
القيا�ص��ي للنف��ط االأمريك��ي خ��الل تعام��الت اأم�ص 
مبق��دار 85 �صنت��ًا اأي بن�صب��ة %1.7 ع��ن م�صت��واه 
اأول اخلمي���ص املا�ص��ي اإىل 51.45 دوالر للربمي��ل 
ت�صليم نوفمرب)ت�رين الثاين( املقبل، لي�صل اإجمايل 

االرتف��اع خالل اأ�صب��وع اإىل %4.وياأت��ي ذلك فيما 
اأظه��رت بيانات اقت�صادي��ة ارتفاع ثقة امل�صتهلكن 
ومبيعات التجزئة يف الواليات املتحدة خالل ال�صهر 
املا�ص��ي، كما زادت واردات ال�صن من النفط اخلام 
مبق��دار مليون برمي��ل يوميًا خ��الل �صبتمرب)اأيلول( 
املا�ص��ي لت�ص��ل اإىل 9 مالي��ن برمي��ل يوميًا.ومن 
ناحي��ة اأخ��رى، اأعلن��ت �رك��ة اخلدم��ات النفطي��ة 
االأمريكي��ة "بيكر هيوز" تراج��ع عدد من�صات النفط 
العامل��ة يف الوالي��ات املتح��دة مبق��دار 5 من�صات 
خ��الل االأ�صبوع احلايل لي�ص��ل اإىل 743 من�صة بعد 
تراجع��ه بواقع من�صت��ن خالل االأ�صب��وع املا�صي.

 
موؤ�ص�صاتي��ة  ���راء  عملي��ات  دعم��ت 
طالت خمتل��ف قطاعات االأ�صه��م املحلية، 
موؤ���رات االأ�ص��واق املالي��ة املحلي��ة بنهاية 
جل�ص��ات االأ�صب��وع املا�ص��ي، لتوا�ص��ل االأ�صهم 
اأداءه��ا االإيجاب��ي بدعم م��ن زخم ال�صيول��ة، فيما 
�ص��ادت حالة من التفاوؤل بتوجه االأ�صواق نحو االأداء 
االإيجابي خ��الل اجلل�صات املقبل��ة، مدعومة بتوقعات 
اإيجابي��ة لنتائ��ج ال���ركات املدرج��ة، خ�صو�ص��ًا تل��ك 
ال���ركات التي له��ا وزن ن�صبي باملوؤ���رات العامة، ومنها 
���ركات »اإعم��ار« و»دبي االإ�صالم��ي« يف �صوق دب��ي املايل، 
ل��الأوراق  اأبوظب��ي  �ص��وق  االأول« يف  و»اأبوظب��ي  و»ات�ص��االت« 
املالي��ة. وق��ال خ��رباء وو�صطاء مالي��ون ، اإن التوقع��ات االإيجابية 
لنتائ��ج ال�ركات امل�صاهم��ة يف الربع الثالث �صتك��ون كلمة ال�ر يف 
عودة الن�ص��اط لقاعات التداول خالل الفرتة املقبل��ة وحتي نهاية العام 
اجل��اري، يف حماولة لتقلي�ص خ�صائر االأ�صهم الت��ي �صجلتها خالل ال�صهور 
ال�صت��ة املا�صية نتيجة تراجع اأحج��ام وقيم الت��داول اإىل م�صتويات قيا�صية، 
موؤكدي��ن اأن تعام��الت االأ�صبوع تركزت اأغلبها يف عملي��ات ال�راء على االأ�صهم 
العقاري��ة، ف�صاًل عن عمليات دخول م�صاربية على عدد من االأ�صهم ال�صغرية مع 

بدء حترك اأ�صهم يف نطاقات �صعرية وا�صعة.

واأ�ص��اف ه��وؤالء اأن االأ�ص��واق املالي��ة �صه��دت زخم��ًا يف التعام��الت م��ن قب��ل 
امل�صتثمري��ن االأف��راد واملوؤ�ص�ص��ات و�ص��ط حالة من التف��اوؤل بع��ودة الن�صاط اإىل 
قاعات التداول خالل اجلل�صات املقبلة، منوهن باأن عمليات تبديل املراكز التي 
طال��ت االأ�صهم ال�صغرية كان��ت امل�صيطرة على تعام��الت امل�صتثمرين، خ�صو�صًا 
تل��ك االأ�صه��م الت��ي �صهدت ارتفاع��ات متتالية خ��الل اجلل�ص��ات املا�صية لترتكز 
عليه��ا التعامالت وتك��ون جاذبة لل�صيولة املتدفقة. واأ�ص��ار اخلرباء اإىل اأن جناح 
خط��ط اإعادة هيكلة بع���ص ال�ركات، �صاه��م ب�صكل كبري يف ترك��ز ال�صيولة على 
ع��دد من االأ�صهم، حيث متت اإزالة جانب من اخل�صائ��ر يف ميزانياتها، اإ�صافة اإىل 
اإع��ادة هيكل��ة االإدارات وجمال�ص االإدارات والتفاو�ص م��ع البنوك الإعادة جدولة 
امل�صتحق��ات وغريه��ا، وه��ي اأم��ور اإيجابية له��ذه ال���ركات التي �صتك��ون اأقدر 
خ��الل الفرتة املقبل��ة على العودة اإىل حتقيق االأرباح«. وق��ال و�صاح الطه ع�صو 
املجل���ص اال�صت�صاري ملعهد االأوراق املالي��ة واال�صتثمار الربيطاين يف االإمارات، 
اإن االأداء االإيجاب��ي لالأ�صهم املحلية ال��ذي �صهدته جل�صات االأ�صبوع املا�صي جاء 
كنتيج��ة مبا���رة لنجاح خط��ط تخفي�ص راأ���ص املال التي اأعلن��ت عنها �ركتي 
»دريك اأند �صكل« و»اأرابتك«، اإال اأن اغلب ال�صيولة التي ا�صتهدفت االأ�صهم العقارية 
املدرج��ة هي �صيولة م�صاربية دخلت نتيج��ة حت�صن احلالة النف�صية للم�صتثمرين 
والتوقع��ات االإيجابية لنتائج ال�ركات القيادية بال�صوق خالل الربع الثالث من 
الع��ام اجلاري. واأ�ص��اف الطه اأن احلركة االإيجابية التي طال��ت االأ�صهم العقارية 
انتقل��ت اإىل الكث��ري من االأ�صه��م املدرجة، وخ�صو�ص��ًا اأ�صهم البن��وك لتخلق نوعًا 
م��ن الزخ��م املرتبط ب�صكل اأ�صا���ص بعودة اال�صتثم��ار املوؤ�ص�صي، موؤك��داً اأن توجه 
املوؤ���رات لالرتفاع خالل اجلل�صات املقبلة البد اأن يرتبط بدخول �صيولة جديدة 

على االأ�صهم الرئي�صة، ويف مقدمتها اأ�صهم »اإعمار« و»دبي االإ�صالمي« و»االإمارات 
دب��ي« يف �ص��وق دبي امل��ايل، واأ�صه��م »ات�صاالت« وال��دار العقاري��ة« و»اأبوظبي 
االأول« يف �ص��وق اأبوظب��ي ل��الأوراق املالي��ة.  واأو�ص��ح الطه اأن نتائ��ج ال�ركات 
للرب��ع الثالث �صتك��ون العامل الرئي�ص وكلمة ال�ر نحو ا�صتم��رار االأداء االإيجابي 
للموؤ���رات املالية املحلية خالل اجلل�صات املقبلة، خ�صو�صًا ال�ركات الرئي�صية 
وحت��ول ال�ركات اخلا���رة يف الربع الثاين اإىل ت�صجيل اأرب��اح يف الربع الثالث، 
متوقعًا ت�صجيل »اإعمار« منواً يف االأرباح مبعدل %11 عن تلك امل�صجلة يف الربع 
الث��اين، فيما يتوق��ع اأن تنمو اأرباح البنوك املحلية مبعدل %10 عن مثيلتها يف 
الرب��ع الثاين. واأو�ص��ح اأن ا�صتمرار عمليات ال���راء املوؤ�ص�صاتية �صاهمت يف دعم 
موؤ���رات االأ�صه��م املحلية خ��الل اجلل�ص��ات املا�صي��ة، لتوا�صل االأ�صه��م اأداءها 
االإيجاب��ي بدعم م��ن زخم ال�صيولة، موؤك��داً اأن اأغلب عمليات ال���راء تركزت على 
االأ�صهم العقارية خا�صة ال�صغرية منها يف �صوقي اأبوظبي لالأوراق املالية ودبي 
املايل، حمذراً من عمليات جني اأرباح وم�صاربات قد ت�صيب بع�ص االأ�صهم التي 
�صهدت ارتفاعات متتالية خالل اجلل�صات املا�صية. بدوره، قال اأحمد خليل مدير 
الت��داول باالإناب��ة يف �ركة »املتكامل��ة« للخدمات املالي��ة، اإن االأ�صواق املالية 
�صه��دت خالل جل�صات االأ�صب��وع زخمًا يف التعامالت من قبل امل�صتثمرين االأفراد 
واملوؤ�ص�ص��ات و�صط حال��ة من التفاوؤل بع��ودة الن�صاط اإىل قاع��ات التداول خالل 
اجلل�صات املقبلة، منوهًا باأن عمليات تبديل املراكز التي طالت االأ�صهم ال�صغرية 
كان��ت امل�صيط��رة على تعام��الت امل�صتثمرين خ�صو�صًا تل��ك االأ�صهم التي �صهدت 
ارتفاع��ات متتالي��ة خ��الل اجلل�صات املا�صي��ة لترتكز عليه��ا التعامالت وتكون 

جاذبة لل�صيولة املتدفقة.

أرامكو السعودية تدرس بيع حصة لمستثمر صيني

تدر���ص �رك��ة اأرامك��و ال�صعودي��ة بي��ع ح�ص��ة 
مل�صتثم��ر �صيني مع تاأجيل خط��ط الطرح العام 
ال��دويل املتوقع ب�صكل كبري الأ�صهمها اإىل ما بعد 
املوع��د امل�صته��دف يف 2018 وذل��ك ح�صبم��ا 

قالت م�صادر مطلعة على االأمر. 
ومن املتوقع اأن يكون هذا الطرح العام املبدئي 
اأك��رب عملي��ة بيع اأ�صه��م يف العامل كم��ا اأنه جزء 
رئي�صي من برنامج احلكومة ال�صعودية لالإ�صالح 
االقت�صادي الذي يهدف اإىل تنويع م�صادر دخل 

ال�صعودية وعدم االعتماد على �صادرات النفط 
وقال م�صدران حتدثا �ريطة عدم ن�ر ا�صميهما 

الأن ه��ذه املعلوم��ات لي�ص��ت علني��ة اإن��ه يجري 
تقيي��م ط��رح خا���ص الأ�صه��م يف �رك��ة النف��ط 
احلكومية عل��ى م�صتثمر �صيني كاإجراء متهيدي 

للطرح العام الدويل الأ�صهم ال�ركة
وامتن��ع امل�ص��دران عن حتديد ا�ص��م امل�صتثمر اأو 

حجم ما �صيتم بيعه من اأرامكو
وق��ال اأح��د امل�صدري��ن اإن هذه اخلط��وة �صتوفر 
لل�صعودي��ة �صيول��ة نقدي��ة للم�صاع��دة يف تنفي��ذ 
برنام��ج التح��ول الوطني وه��و اال�ص��م الر�صمي 

حلزمة االإ�صالحات
م��ن  ع��ددا  الوطن��ي  التح��ول  برنام��ج  وي�ص��م 
بالن�صب��ة  ال�صعب��ة  االقت�صادي��ة  التعدي��الت 
الدع��م  بع���ص  اإلغ��اء  بينه��ا  وم��ن  لل�صعودي��ة 

احلكومي وزيادة ال�رائب والتي ت�صتهدف احلد 
م��ن العجز ال�صخ��م يف امليزانية والذي جنم عن 

تراجع اأ�صعار النفط
والقل��ق ب�ص��اأن تاأث��ري االإج��راءات التق�صفية على 
االقت�صاد اآخذ يف التزايد. وعلى الرغم من اإظهار 
بيانات يف وقت �صابق من ال�صهر اجلاري تراجع 
العج��ز فقد واجه االقت�ص��اد ال�صعودي ركودا يف 
الرب��ع الث��اين كما تراجع��ت اأ�صع��ار امل�صتهلكن 
وبل��غ مع��دل البطال��ة ب��ن ال�صعودي��ن 12.8 
يف املئ��ة وق��ال متح��دث با�ص��م �رك��ة اأرامكو 
ال�صعودي��ة اإن��ه جت��ري مراجع��ة ن�صط��ة ل�صل�صلة 
م��ن اخليارات فيما يتعل��ق بالطرح العام الأ�صهم 
ال�ركة واإنه مل يتم بعد اتخاذ قرار كما اأن عملية 

الط��رح العام الدويل مازالت يف م�صارها وكانت 
ال�صلط��ات ال�صعودي��ة قد قررت الط��رح املزدوج 
املالي��ة  االأوراق  بور�ص��ة  يف  اأرامك��و  الأ�صه��م 
ع��ام  دولي��ة  بور�ص��ة  ويف  ال�صعودية)ت��داول( 
2018 م��ع تناف�ص اأ�صواق االأ�صهم يف نيويورك 
ولن��دن واآ�صيا على هذا الطرح ومل يتم بعد اتخاذ 
ق��رار ب�ص��اأن البور�ص��ة التي �صتح�ص��ل على هذا 
الطرح مع تف�صيل اثنن م��ن كبار اأفراد العائلة 
ال�صعودي��ة بور�ص��ة نيوي��ورك ويوؤي��د  املالك��ة 
امل�صت�ص��ارون املالي��ون والقانوني��ون الأرامك��و 
لن��دن وق��ال م�صدر ثال��ث على اإط��الع على هذا 
االأم��ر اإن كال م��ن هذين املوقع��ن ينطوي على 
م�صاكل �صيا�صية دفعت ال�صعودين لل�صعور بعدم 

ارتياح وتاأجيل اتخاذ قرار ب�صاأن البور�صة التي 
�صيتم طرح اأ�صهم اأرامكو فيها

با�ص��م  املع��روف  االأمريك��ي  القان��ون  و�صم��ح 
”العدالة يف مواجهة رعاة االإرهاب“ الذي اأجيز 
يف �صبتمرب اأيلول 2016 برفع دعاوى ق�صائية 
�ص��د احلكوم��ة ال�صعودي��ة بزع��م م�صاعدتها يف 
التخطيط لهجمات 11 �صبتمرب اأيلول 2001 يف 
الوالي��ات املتحدة و�رورة اأن تدفع تعوي�صات 
لل�صحاي��ا. وتنف��ي الريا���ص ه��ذه املزاع��م يف 
الوق��ت نف�صه تعر�ص��ت الهيئة املنظم��ة الأ�صواق 
لن��دن النتقادات ب�صب��ب اقرتاحها قواع��د اإدراج 
اأو ت�صجي��ل جدي��دة ته��دف اإىل ج��ذب ال�ركات 
التابع��ة للدول��ة مث��ل اأرامك��و وه��و م��ا حذرت 

بع���ص جماعات ال�صناع��ة يف بريطانيا من اأنه 
�صُي�صعف حماية امل�صتثمر

واأ�صاف امل�ص��در الثالث اإن تاأجيل الطرح العام 
الدويل ملا بعد 2018 مازال اإىل حد كبري خيارا 
على الرغم من اأن طرح االأ�صهم يف ”تداول“ كما 
ه��و يف 2018 م�صريا اإىل ت�ريحات مل�صوؤولن 
�صعودين كب��ار مثل تلك التي مت االإدالء بها يف 

مو�صكو يف وقت �صابق من ال�صهر اجلاري.
وذك��رت اح��دى ال�صح��ف االوربي��ة اأن اأرامك��و 
اأج��رت حمادث��ات ب�ِص��اأن بي��ع ح�ص��ة خا�ص��ة 
حلكومات اأجنبية من بينها ال�صن وم�صتثمرين 
اآخري��ن و�صط تزاي��د املخاوف من ج��دوى طرح 

اأ�صهم ال�ركة على امل�صتوى الدويل.

صادرات النفط األميركية تشكل %5 من الطلب العالمي

من املتوقع ارتفاع �صادرات اأمريكا من خام النفط، لتفي بن�صبة قدرها 
%5 م��ن الطل��ب العامل��ي بحلول 2022، يف الوقت ال��ذي ت�صعى فيه 
مرافق التكرير للح�صول على خام يتميز بن�صبة اأقل من الكربيت، بهدف 
االإيفاء بالقوانن التي تطالب بوقود اأكر نظافة. ورمبا ترتفع �صادرات 
اأم��ريكا م��ن النفط اإىل 4 مالي��ن برميل يوميًا بحل��ول 2022، بزيادة 
ت�ص��ل اإىل اأربع��ة اأ�صعاف ما تقوم بت�صدي��ره يف الوقت الراهن، ح�صبما 
ذك��ره برنت �صيكري�ص��ت، نائب رئي���ص )اإنرتبرايز برودكت���ص بارترنز(، 
واح��دة من اأكرب �ركات النفط والغ��از يف اأمريكا ال�صمالية. ويف الفرتة 
ذاته��ا، الت��ي يرتف��ع فيها الطل��ب االأمريكي، ت�ص��ري التوقع��ات الرتفاع 

الطل��ب العامل��ي با�صتثناء اأم��ريكا نف�صها، ليناه��ز 73 مليون 
برمي��ل يوميًا، م��ن واقع 65 مليون برميل حالي��ًا. ويبدو اأن 

الطلب على اخلام اخلفيف قليل الكربيت اأو احللو، ما�ٍص يف 
االرتفاع، يف الوقت ال��ذي حتث فيه الدول مرافق التكرير، 

على اإنتاج وق��ود اأنظف، ال�صيء الذي �صلطت ال�صوء عليه 
القوانن اجلدي��دة ال�صادرة من قب��ل )املنظمة البحرية 

الدولي��ة(، القا�صي��ة بتقلي�ص حمت��وى الكربيت، الذي 
ت�صتخدم��ه ناقالت احلاوي��ات الكبرية م��ن ال�صفن اأو 

ناق��الت الوق��ود بحل��ول 2020. واأك��د �صيكري�صت، 
اأن برامي��ل النفط �صت�ص��ق طريقها عرب البحار لتفي 

بالطل��ب يف كل م��ن ق��ارة اآ�صي��ا وق��ارة اأوروبا. 
وب��داأ اإنتاج اأم��ريكا من خام النف��ط، يف حتقيق 

اأرق��ام كبرية عق��ب حجم االإنت��اج ال�صخم من 
اخلام الذي تقل فيه ن�صبة الكربيت من حقول 
النف��ط ال�صخري منذ نهاي��ة االألفية الثانية، 

م��ا جن��م عن��ه تخم��ة يف اإم��دادات اخل��ام 
املحلي. ومع ذلك، اجتهت مرافق التكرير 

يف اأمريكا، ملعاجل��ة النفط الثقيل الذي 
يحتوي على ن�صب��ة اأعلى من الكربيت. 
وتقدر �صادرات )انرتبرايز برودكت�ص 

بارت��رنز(، بنحو 100 األ��ف برميل 
يوميًا من خام النفط، من حقولها 

االأمريك��ي.  اخللي��ج  �صاح��ل  يف 
ال�ص��ادرات،  حج��م  ولزي��ادة 

لزي��ادة  ال�رك��ة،  تخط��ط 
معدالت التحمي��ل يف حمطة 

ميدالن��د مبدين��ة هيو�ص��ن 
االأول  الرب��ع  بحل��ول 
م��ن الع��ام املقب��ل، م��ع 

االإبقاء على  حماولته��ا 
من  �صادراتها  ج��ودة 

املحلي  احلل��و  اخلام 
م��ن حمط��ة �صيواي 

الكائن��ة يف ميناء 
بوالي��ة  ه��ورون 

ميت�صجان. ومن 
املتوقع اأي�صًا، 
ع  تف��ا ر ا

ت  ا ر د �ص��ا

اأم��ريكا النفطية، حيث لي�ص م��ن املزمع تغيري مرافق التكرير االأمريكية 
لط��رق عملها للتكيف مع اخلام املحلي اخلفيف. كما من املرجح اأي�صًا، 
م�صاهمة التغيري يف موا�صفات الوقود امل�صتخدم ملحركات البواخر، يف 
الدف��ع بعجلة الطلب على �صادرات النف��ط االأمريكية. وقل�صت )املنظمة 
البحري��ة الدولية(، املتطلبات املتعلق��ة بن�صبة الكربيت يف وقود ال�صفن 
والناق��الت الكب��رية خ��الل اأكتوب��ر اجل��اري اإىل %0.5 كح��د اأق�صى، 
باملقارن��ة مع الن�صبة احلالية عند %3.5. ومل تقرر بعد مرافق التكرير 
وقط��اع ال�صحن البح��ري، كيفية االإيفاء باملعاي��ري امل�صددة، و�صط زخم 
من احللول التي تت�صمن التحول للبنزين اأو لرتكيب االأجهزة التي تعمل 
عل��ى اإزالة انبعاث��ات الكربيت من ال�صفن. لكن يب��دو اأن احلل، يكمن يف 

خام النفط اخلفيف، الذي ت�صدره اأمريكا.
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