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بعد انخفاض النفط

أسعار «البتروكيماويات» استمرت في التراجع خالل ديسمبر
أسعار المواد األولية استمرت
في االنخفاض خالل ديسمبر

ق��ال تقرير اجل��زي��رة كابيتال ان
�أ�سعار البرتوكيماويات ا�ستمرت
يف الرتاجع خالل دي�سمرب ،حيث
خف�ضت �أرامكو �أ�سعار املواد الأولية
يف دي�سمرب بعد انخفا�ض �أ�سعار
ال��ن��ف��ط .م��ن ب�ين  25م��ن امل���واد
الأ�سا�سية واملنتجات النهائية التي
مت تغطيتها يف التقرير ،ارتفعت
�أ���س��ع��ار  5منها فقط ع��ن ال�شهر
ال�سابق بينما تراجعت �أ�سعار 20
م��ن املنتجات املتبقية .وكانت
�أ�سعار البيوتان الأك�ثر انخفا�ض ًا
عن ال�شهر ال�سابق بن�سبة %21.0
�إلى  415دوالر ًا للطن ،يليه �أ�سعار
ال�بروب��ان بانخفا�ض  %17.6عن
ال�شهر ال�سابق �إل��ى  445دوالر ًا
للطن ،ارتفعت �أ�سعار الربوبيلني

عن ال�شهر ال�سابق مبعدل %6.5
�إلى  900دوالر للطن ،كما ارتفعت
�أ�سعار ثنائي كلورايد الإثيلني عن
ال�شهر ال�سابق بن�سبة � %3.8إلى
 405دوالرات للطن.
و�أ�ضاف التقرير :تراجع متو�سط
�سعر خام برنت يف دي�سمرب مبعدل
 %11.1عن ال�شهر ال�سابق وتراجع
متو�سط �أ�سعار خام غرب تك�سا�س
خالل نف�س الفرتة بن�سبة � %11.0إلى
 52.2دوالر ًا و 45.3دوالر ًا للربميل
على التوايل ،و�شهدت �أ�سعار النفط
تقلبات يف دي�سمرب ،لكنها متكنت من
انهاء العام ب�شكل ايجابي� ،إ�ضافة
�إل��ى ذلك جلب العام  2019بع�ض
التفا�ؤل نتيجة قرار اململكة العربية
ال�سعودية بتخفي�ض االنتاج ،كما

تنظر الواليات املتحدة وال�صني
�إلى �إنهاء احلرب التجارية.
و�أو�ضح :وفق ًا لتقرير �سوق النفط من
وكالة الطاقة الدولية ،من املتوقع
ارتفاع الطلب العاملي على النفط
�إلى متو�سط  1.3و 1.4مليون برميل
يومي ًا يف ال�سنتني املاليتني 2018
و 2019على التوايل و�أ�شار التقرير
�أي�ض ًا �إل��ى تخفي�ض �إنتاج الدول
الأع�ضاء يف �أوبك يف �شهر دي�سمرب
�إل��ى  32.39مليون برميل يومي ًا،
وتراجعت الإم��دادات العاملية عن
ال�شهر ال�سابق مبقدار � 950.0ألف
برميل يومي ًا ،بدعم من تخفي�ض
انتاج الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك
بعد قرار تخفي�ض االنتاج اجلديد.
ووفق ًا لأوبك ،من املتوقع �أن يبلغ

ق��ال تقرير «اجل��زي��رة كابيتال»
ان �أ�سعار الربوبان والبيوتان
تراجعت يف �شهر دي�سمرب �إلى 445
و  415دوالر ًا للطن ،على التوايل
وانكم�ش هام�ش البويل بروبيلني –
بروبان �إلى  622دوالر ًا للطن من
 673دوالر ًا للطن يف نوفمرب .قامت
�أرامكو باملزيد من تخفي�ض �سعر
الربوبان يف عقود يناير � 2019إلى
 430دوالر ًا للطن ,لكنها رفعت
�سعر البيوتان قليال بن�سبة % 1.2
�إلى  420دوالر ًا للطن.
وت��راج��ع��ت �أ���س��ع��ار النافثا يف
دي�سمرب عن ال�شهر ال�سابق بن�سبة
� % 5.1إلى  465دوالر ًا للطن.
وب�ين التقرير �أ���س��ع��ار البويل
بروبيلني يف دي�سمرب عن ال�شهر
ال�سابق بن�سبة � % 7.0إلى 1.070
دوالر للطن ،بينما ارتفعت �أ�سعار
الربوبيلني عن ال�شهر ال�سابق
مب��ع��دل � % 6.5إل���ى  900دوالر
للطن .وانخف�ضت �أ�سعار البويل
�إثيلني عايل الكثافة بن�سبة 4.8
 ،%بينما ا�ستقرت �أ�سعار البويل
�إثيلينمنخف�ض ال��ك��ث��اف��ة حول
م�ستواها عند  1.030دوالر للطن.
وترجعت �أ�سعار البولي�سرتين يف
دي�سمرب عن ال�شهر ال�سابق بن�سبة
% 1.2
�إل��ى  1.235دوالر للطن نتيجة
تراجع �أ�سعار ال�ستريين بن�سبة
� % 4.6إلى  925دوالر ًا للطن .و
ا�ستمرت �أ�سعار الكلوريد متعدد
الفاينيل يف االرتفاع عن ال�شهر
ال�سابق بن�سبة � % 2.9إل��ى 885
دوالر للطن.
وت��راج��ع��ت �أ���س��ع��ار جاليكول
الإيثيلني الأح��ادي يف �آ�سيا خالل
دي�سمرب عن ال�شهر ال�سابق مبعدل
� % 6.6إلى  635دوالر ًا للطن ،كما
تراجعت �أ�سعار الإثيلني خالل
نف�س الفرتة مبعدل � % 11.2إلى
 870دوالر للطن .انخف�ضت �أ�سعار

متو�سط ا�ستهالك النفط العاملي
 100.08مليون برميل يومي ًا خالل
ال�سنة املالية  ،2019وتراجع
ان��ت��اج ال��دول الأع�����ض��اء يف �أوب��ك
مب��ق��دار � 751أل��ف برميل يومي ًا
لي�صل �إل��ى  31.58مليون برميل
ي��وم��ي� ًا يف �شهر دي�سمرب ،ومن
املتوقع �أن يبلغ متو�سط انتاج
النفط من الدول غري الأع�ضاء يف
منظمة �أوبك  64.16مليون برميل
يومي ًا خالل ال�سنة املالية ،2019
وم��ن املتوقع �أن يبلغ متو�سط
ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط اخل���ام من
الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك،
با�ستثناء دولة قطر 31.7 ،مليون
برميل يومي ًا خالل ال�سنة املالية
.2018

الطلب العالمي على النفط لن يتغير خالل 2019
قال تقرير «اجلزيرة كابيتال» �أن منو الطلب
العاملي على النفط لن يتغري ب�شكل كبري
خالل ال�سنتني املاليتني  2018و  2019لي�صل
�إلى متو�سط  1.3و  1.4مليون برميل يوميا على
التوايل ،حيث �سيتال�شى ت�أثري ارتفاع الأ�سعار
يف العام  ، 2018ما �سيعو�ض من انخفا�ض
النمو االقت�صادي.
وانخف�ض �إنتاج الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك
�إل��ى  32.39مليون برميل يوميا خالل �شهر
دي�سمرب ،نتيجة تخفي�ض اململكة العربية
ال�سعودية �إنتاجها من امل�ستويات القيا�سية
كما �شهدت ليبيا و�إيران املزيد من التخفي�ض.
وتراجعت الإم����دادات العاملية ع��ن ال�شهر
ال�سابق يف دي�سمرب مبقدار � 950ألف برميل
يوميا �إلى  100.6مليون برميل يوميا ،بدعم
من تخفي�ض �إنتاج الدول الأع�ضاء يف منظمة

�أوبك بعد قرار تخفي�ض الإنتاج اجلديد.
وتراجعت املخزونات التجارية من النفط
اخلام لدى دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية مبقدار  2.5مليون برميل لت�صل �إلى
 2.857مليون برميل خالل نوفمرب.
وت�شري التقديرات �إلى زيادة يف ا�ستهالك النفط
مبقدار  1.29مليون برميل يومي ًا �إلى 100.08
مليون برميل يومي ًا يف املتو�سط يف ال�سنة
املالية  2019وتراجع �إنتاج الدول الأع�ضاء
يف �أوبك خالل �شهر دي�سمرب مبقدار � 751ألف
برميل يوميا ليبلغ متو�سط الإنتاج اليومي
 31.58مليون برميل ،وفقا مل�صادر خارجية.
ومن املتوقع �أن يبلغ متو�سط �إنتاج النفط من
ال��دول غري الأع�ضاء يف منظمة �أوب��ك 64.16
مليون برميل يوميا خالل ال�سنة املالية 2019
مت تخفي�ض النمو املتوقع مبقدار  0.06مليون

 200مليار متر مكعب صادرات

الغاز الروسي إلى أوروبا في 2018
ذك���رت و���س��ائ��ل �إع�ل�ام رو�سية
�أم�س �أن �إمدادات الغاز الطبيعي
الرو�سي لأوروبا وتركيا و�صلت
�إلى �أعلى م�ستوياتها يف ،2018
حيث بلغت ���ص��ادرات الغاز
ال��رو���س��ي �إل���ى �أوروب����ا العام
املا�ضي  200مليار مرت مكعب.
وبح�سب تقرير ن�رشته وكالة
الأن��ب��اء العمانية ،ن��ق� ً
لا عن
و�سائل �إعالم رو�سية ،ف�إن ن�سبة
ال��غ��از الرو�سي يف اال�ستهالك
الأوروب���ي من الغاز الطبيعي
حالي ًا تبلغ � ،%37إذ يتوقع �أن
ترتفع واردات �أوروبا من الغاز
الرو�سي ،وتقدر حاجة �أوروبا
من الغاز خالل  2019مبا يزيد
على حاجتها يف العام املا�ضي
بـ 5مليارات مرت مكعب.
و�أ�شارت و�سائل �إع�لام رو�سية
�إل���ى �أن �أوروب����ا ك��ان��ت خالل
ن�صف ال��ق��رن املا�ضي حت�صل
على كميات كبرية من الغاز من
هولندا� ،إال �أن هولندا قللت �إنتاج
الغاز يف الفرتة الأخرية ب�سبب

خطر ح���دوث ال����زالزل نتيجة
�سحب الغاز من باطن الأر�ض،
لهذا ا�ضطرت هولندا �إلى خف�ض
�إنتاج حقل غرونينغني للغاز
م��ن  53مليار م�تر مكعب يف
� 2009إلى  12مليار مرت مكعب
�سنوي ًا بحلول  ،2022ولهذا
مل تعد هولندا ق��ادرة على �سد
حاجتها من الغاز ،فا�ضطرت
�إلى ا�سترياده.
وتعترب الرنويج ثاين �أكرب مورد
للغاز لأوروب���ا بعد رو�سيا،
ولكن حقول الغاز الرنويجية
ت�سري �إل��ى الن�ضوب با�ستثناء
حقل «ت��رول» الذي ي�ستطيع �أن
ينتج  35مليار مرت مكعب من
الغاز �سنوي ًا ،ولكنه ال ي�ستطيع
�أن يزيد الإنتاج ملحدودية �سعة
الأنابيب التي ي�ضخ عربها الغاز
ال�نروي��ج��ي �إل���ى دول االحت��اد
الأوروبي ،ولذلك ف�إن �أوروبا ال
ترى مفر ًا من ا�سترياد املزيد من
الغاز من رو�سيا يف حال وافقت
الأخرية على ذلك.

«ميرسك» تستعد إلطالق طرح

أولي لوحدة حفر آبار النفط

باتت �رشكة «�أي��ه .بي .مولر مري�سك �أيه �إ���س» الدمناركية للنقل
البحري على ا�ستعداد للم�ضي قدما يف الطرح العام الأويل لوحدة حفر
�آبار النفط اخلا�صة بها .و�سيكون العر�ض مبنزلة اخلطوة النهائية يف
عملية حتويل �أكرب خط للحاويات يف العامل �إلى �رشكة تركز ن�شاطها
على قطاع النقل.وقال �سورين �سكو ،الرئي�س التنفيذي لل�رشكة ،يف
دافو�س ب�سوي�رسا �أم�س« :ال�رشكة جاهزة والإدارة جاهزة .مبجرد �أن
يتخذ جمل�س الإدارة القرار� ،سننفذه».و�أم�ضت «مري�سك» ،التي تتحكم
يف نحو  %20من �أ�سطول نقل احلاويات يف العامل ،العامني املا�ضيني
يف التخل�ص من �أ�صولها املتعلقة بالطاقة.وميثل قطاع احلفر �آخر جزء
مهم من �إرث الهيكل ال�سابق لتكتل ال�رشكات ،و�أعلنت و�سائل �إعالم
حملية �أن �شهر «�أبريل» املقبل قد ي�شهد عملية بيع علنية .و�أ�ضاف
�سكو« :ذكرنا العام املا�ضي �أننا �سننهي اندماج ال�رشكة يف ،2019
نحن على الطريق امل�ؤدية لذلك».
وتبلغ قيمة وحدة احلفر نحو  4.4مليارات دوالر ،ح�سبما �أفادت تقديرات
«بلومبريغ �إنتليجان�س» العام املا�ضي .و�رشكة مري�سك دريلينغ ،التي
يعمل بها  4000موظف ،متخ�ص�صة يف جمال من�صات النفط الكبرية
القادرة على العمل يف الظروف ال�صعبة .من جهة �أخ��رى ،انخف�ضت
�أ�سعار ال�شحن على �سفن ال�صب اجلاف واحلاويات ،التي تنقل معظم
املواد اخلام وال�سلع تامة ال�صنع يف العامل ،على مدى الأ�شهر ال�ستة
الأخرية يف �أحدث م�ؤ�رش على �أن االقت�صاد العاملي يتباط�أ ب�شدة.وانخف�ض
م�ؤ�رش البلطيق اجلاف ،وهو مقيا�س لتكاليف نقل مواد مثل خام احلديد
والفحم %47 ،منذ منت�صف  ،2018حني ت�سبب نزاع جتاري بني الواليات
املتحدة وال�صني يف �أن يفر�ض �أكرب اقت�صادين يف العامل ر�سوما جتارية
على واردات كل منهما .وتعد ال�سلع الأولية اجلافة ال�سائبة م�ؤ�رشا
اقت�صاديا رئي�سا ،لأنها ت�ستخدم يف قطاعات �صناعية �أ�سا�سية مثل ت�صنيع
ال�صلب وتوليد الطاقة ،ويقول حمللون� ،إن االنخفا�ضات التي �سجلت
يف الآونة الأخرية يف الن�شاط ت�شري �إلى تباط�ؤ اقت�صادي خطري.وخ�رس
م�ؤ�رش البلطيق ربع قيمته منذ بداية العام ،وال�سلع اجلافة ال�سائبة لي�ست
ال�سوق الوحيدة التي تتعر�ض ل�ضغوط.

برميل يوميا.
وت��راج��ع��ت خم��زون��ات ال��ن��ف��ط التجارية
ل��دى ال��دول الأع�ضاء يف منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية عن ال�شهر ال�سابق
مبقدار  0.7مليون برميل �إلى  2.871مليون
برميل يف �شهر نوفمرب ،لكن �أعلى من متو�سط
املخزونات لآخر خم�س �سنوات مبقدار 23.0
مليون برميل ،لت�صل تغطية املخزون �إلى
 59.2يوم ًا.
ومن املتوقع �أن يبلغ متو�سط الطلب على النفط
اخل��ام من ال��دول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك،
با�ستثناء قطر 31.7 ،مليون برميل يوميا خالل
ال�سنة املالية  . 2018خالل ال�سنة املالية
 2019من واملتوقع �أن يرتاجع الطلب �إلى
 30.8مليون برميل يومي ًا �أقل  0.9مليون برميل
يومي ًا �إلى عن ال�سنة املالية ال�سابقة.

امليثانول يف ال�صني مبعدل 10.3
� %إلى  260دوالر ًا للطن.
وتابع تراجعت �أ�سعار الأمونيا يف
دي�سمرب عن ال�شهر ال�سابق مبعدل
� % 7.6إل��ى  305دوالرات للطن،
كما تراجعت �أ�سعار اليوريا خالل
نف�س الفرتة مبعدل � % 12.5إلى
 280دوالر للطن ،بينما ارتفعت
�أ�سعار ثنائي فو�سفات الأمونيوم
بن�سبة � % 1.2إلى  410دوالرات
للطن.
وزاد التقرير�شهد الأ�سبوع الأول
من �شهر دي�سمرب حدث ًا مفاجئ ًا
مبوافقة منظمة �أوبك مع حلفائها
على تخفي�ض الإنتاج مبقدار 1.2
مليون برميل يوميا اعتبارا من
يناير  ، 2019مما دعم الأ�سعار.
ومت دع��م ه��ذه اخل��ط��وة م��ن قبل

وكالة الطاقة الدولية التي �أعلنت
ع��ن متكن اجتماع منظمة �أوب��ك
مع حلفائها من توفري العوامل
امل�ساعدة لتعايف �أ�سعار النفط.
عموما ،ا�ستمر انخفا�ض �أ�سعار
النفط خالل ال�شهر مما �أدى �إلى
اجتماع بني
ال�سعودية وحلفائها يف منظمة
�أوب���ك .نتيجة ل��ذل��ك ،تراجعت
�أ�سعار النفط بنهاية العام ومن
املحتمل ارتفاع الأ�سعار يف العام
. 2019
جاءت زيادة الأ�سعار ،مع بداية
العام  ، 2019نتيجة تخفي�ض
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ل�ل�إن��ت��اج ،كما تنظر الواليات
املتحدة وال�صني �إلى �إنهاء احلرب
التجارية.

ضمن  13برنامج ًا لتحقيق رؤية 2030

الفالح :تطوير الصناعة الوطنية سيحقق نمواً اقتصادي ًا للسعودية

• خالد الفالح

�أعلن وزي��ر الطاقة وال�صناعة وال�ثروة املعدنية
ال�سعودي خالد الفالح اط�لاق برنامج لتطوير
ال�صناعة الوطنية واخلدمات اللوجي�ستية �ضمن 13
برناجما لتحقيق ر�ؤية بالده  ،2030وقال الفالح
يف م�ؤمتر �صحايف اول �أم�س �إن الربنامج �سيكون له
تاثري كبري من الناحية االقت�صادية و�سيحقق منوا
غري م�سبوق «وتكام ً
ال بني اربعة قطاعات رئي�سية
يف اقت�صاد اململكة املتمثلة يف قطاعات ال�صناعة
والتعدين والطاقة واخلدمات اللوجي�ستية».
و�أو�ضح �أن من �أهم النقالت التي �ستحدثها ر�ؤية
اململكة  2030تنويع االقت�صاد من خالل االنتقال
باالقت�صاد ال�سعودي من اقت�صاد يعتمد على البرتول
كعن�رص �أ�سا�سي لدخل احلكومة وال�صادرات وللعملة
الأجنبية �إلى اقت�صاد متنوع يعتمد على �صادرات
غري نفطية متنوعة ب�شكل كبري ،وا�ضاف �أن برنامج
تطوير ال�صناعة الوطنية واخلدمات اللوجي�ستية
لديه �أك�ثر من  330مبادرة �ستحقق �أك�ثر من ثلث

م�ستهدفات ر�ؤية اململكة  2030و�سيتم طرح م�شاريع
جاهزة للتفاو�ض من خالل �صفقات تفوق قيمتها 70
مليار ريال نحو « 18.666مليار دوالر» كدفعة �أولى
من اال�ستثمارات.
من جانبه �أو�ضح وزير النقل ال�سعودي الدكتور
نبيل العامودي يف نف�س امل�ؤمتر �أن برنامج تطوير
ال�صناعة الوطنية واخلدمات اللوجي�ستية هو من �أهم
الربامج يف جمال االقت�صاد ال�سعودي ومي�س جميع
القطاعات ال�صناعية واخلدمات اللوجي�ستية ،و�أكد
العامودي �أن اخلدمات اللوجي�ستية هي �إحدى ركائز
ر�ؤية اململكة  2030من خالل حتويل اململكة ملركز
لوجي�ستي عاملي لربط القارات الثالث «ال�سيما �أن
 % 12من االقت�صاد العاملي مير عرب البحر الأحمر»،
وقال� :إن الربنامج يركز على ريادة ال�صادرات غري
النفطية ويجعل اململكة «من�صة ت�صدير و�إع��ادة
الت�صدير ،الفتا الى �أن هناك م�شاريع لبناء البنية
التحتية وم�شاريع �أخرى للتحول الرقمي».

بعد عودة القلق إلى األسواق بفعل عقوبات فنزويال

محللون :السعودية والعراق مرشحان لتعويض
نقص إمدادات المصافي األميركية
ت�سود ح��ال��ة م��ن ال�ترق��ب على
م�صايف �ساحل اخلليج الأمريكي يف
�ضوء اعتمادها على اخلام الثقيل
القادم ب�شكل �أ�سا�سي من فنزويال،
يف ال��وق��ت ال����ذي ت��ع��ت��زم فيه
الإدارة الأمريكية تطبيق عقوبات
اقت�صادية رادع���ة ج��دي��دة على
كراكا�س ،ما �أدى �إلى عودة القلق
�إل��ى الأ���س��واق و�سيطرة العوامل
اجليو�سيا�سية ال��ت��ي ارتفعت
ب�أ�سعار النفط يف نهاية الأ�سبوع
املا�ضي ،ور�شح حمللون نفطيون
ال�سعودية وال��ع��راق لتكونا يف
�صدارة من يقوم بتعوي�ض امل�صايف
الأم�يرك��ي��ة ع��ن احتياجاتها من
اخلام الفنزويلي.
ويف هذا الإط��ار� ،أك��دت الوكالة
ال��دول��ي��ة ب�لات�����س للمعلومات
النفطية �أن م�صايف �ساحل اخلليج
الأم�يرك��ي ت�ستورد نحو % 45
من خام ال�سعودية امل�صدر �إلى
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وبح�سب
بيانات �إدارة معلومات الطاقة
الأم�يرك��ي��ة ،فقد ا���س��ت��وردت تلك
امل�صايف خالل �أكتوبر املا�ضي
نحو � 484أل��ف برميل يوميا من
اخلام ال�سعودي ارتفاعا من نحو

� 310آالف برميل يوميا يف �أكتوبر
.2017
وي��ت��وق��ع حم��ل��ل��ون �أن تزيد
ال�سعودية من م�ستوى ال�صادرات
النفطية �إلى ال�سوق الأمريكية
يف ال��ف�ترة امل��ق��ب��ل��ة ،لتلبية
اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ل��ب املتزايد
يف �ساحل اخلليج الأم�يرك��ي،
مرجحني �أن حتقق ال�صادرات
ال�سعودية �إلى الواليات املتحدة
مكا�سب وا���س��ع��ة ج���راء الأزم���ة
احل��ال��ي��ة يف ف��ن��زوي�لا ،ورغ��م
املكا�سب املتوقعة لل�صادرات
ال�سعودية ،ذك��ر التقرير �أن
اململكة رمبا تكون غري راغبة يف
زيادة �صادرات اخلام الثقيل �إلى
�ساحل اخلليج الأم�يرك��ي رغبة
منها يف االلتزام باتفاق خف�ض
الإنتاج ،واحلفاظ على ا�ستقرار
وت��وازن ال�سوق.و�أ�شار �إلى �أن
ال�سعودية �سبق �أن عززت �إنتاجها
النفطي ب�شكل كبري قبل �إعادة
فر�ض العقوبات الأمريكية على
�إي��ران ،ثم فوجئت بقرار �إدارة
الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب
مبنح تنازالت متعددة من تلك
العقوبات ا�ستفادت منها ثماين

دول م�شرتية للنفط االيراين ،ما
�أدى �إلى تفاقم تخمة املعرو�ض
النفطي ،ونوه التقرير ب�أن �إدارة
ترامب مل تطلب هذه املرة زيادة
الإنتاج حت�سب ًا لعقوبات فنزويال
كما �سبق �أن فعلت قبل �إع��ادة
فر�ض العقوبات على �إيران.
و�أ���ض��اف �أن «الإدارة الأمريكية
تقرتب بالفعل من فر�ض عقوبات
على م�شرتيات اخلام الفنزويلي»،
م�شري ًا �إلى �أن هذا التحرك �سيجعل
م�صايف �ساحل اخلليج الأمريكي
تتدافع �سعي ًا وراء براميل بديلة
يف الأغلب �ستكون �أكرث كلفة من
الناحية الإنتاجية.
وتوقع التقرير �أنه مع فر�ض هذه
العقوبات ،ف ��إن تدفقات النفط
الثقيل �إلى الواليات املتحدة من
املرجح �أن ت��زداد من ال�سعودية
والعراق واملك�سيك وكندا،ونقل
ال��ت��ق��ري��ر ع��ن حمللني نفطيني
ت�أكيدهم �أن العقوبات الأمريكية
�ستهبط ب�صادرات فنزويال �إلى
الواليات املتحدة لأقل من 500
�أل��ف برميل يومي ًا ،الأم��ر الذي
�سي�ؤدي �إلى �إعادة توزيع التدفقات
التجارية حول العامل.

• نبيل العامودي

