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سيؤدي إلى الضغط على األوضاع المالية

«موديز» :انخفاض إنتاج وأسعار النفط
سيعيق معدالت النمو بالخليج
�أو�ضحت وكالة موديز خلدمة
امل�ستثمرين يف تقرير لها �أم�س،
�أن انخفا�ض �أ�سعار و�إنتاج النفط
�سي�ؤدي �إلى ال�ضغط على الأو�ضاع
املالية حلكومات دول جمل�س
ال��ت��ع��اون اخلليجي و�إ�ضعاف
�أو�ضاعها املالية اخلارجية.
وركزت حديثها خالل بيان �صادر
لها اطلع عليه على �سلطنة ُعمان
«� ،Ba1سلبية» ،والبحرين «،B2
م�ستقرة» ،واململكة العربية
ال�سعودية « ،A1م�ستقرة»،
وال��ك��وي��ت « ،Aa2م�ستقرة)،
منوهة �إلى �أنه �سي�ؤدي ذلك �إلى
تراكم الديون احلكومية ب�شكل
�أ�رسع.
وقال �أليك�سندر بريجي�سي ،نائب
رئي�س وك��ال��ة م��ودي��ز ،حملل
�أول وم�شارك يف كتابة التقرير:
«نتوقع �أن يبلغ متو�سط �سعر
النفط  62دوالر ًا للربميل الواحد
يف عامي  2019و  ،2020وهو
قريب من نقطة املنت�صف لنطاق
توقعاتنا على املدى املتو�سط
بني  50و  70دوالر ًا و�أق��ل من
 71دوالر ًا للربميل الواحد وهو
متو�سط �سعر الربميل يف عام
.»2018وتابع ب��ق��ول��ه« :كما
�سي�ضعف انخفا�ض �أ�سعار النفط
الأو���ض��اع املالية ل��دول جمل�س
التعاون اخلليجي».
و�أكد التقرير �أن زيادة الإنفاق يف
امليزانية �سيدعم النمو املعتدل
للقطاع غري النفطي يف معظم
البلدان؟ مما ي�ساعد على تعزيز
ال��دع��م ال�شعبي للإ�صالحات
التدريجية امل�ستمرة واحلد من
الزيادات يف معدالت البطالة.
و�أ�شارت موديز يف تقريرها� ،إلى
�أن انخفا�ض �إنتاج النفط واعتدال
�أ���س��ع��اره �سي�ضعفان الأو�ضاع
املالية اخلارجية ،مع وجود
�ضغوط خارجية �أكرث و�ضوح ًا

• زيادة الإنفاق يف امليزانية �ستدعم النمو املعتدل للقطاع غري النفطي

يف �سلطنة ُعمان.
ويف �أول �أم�����س امل���واف���ق 13
مار�س ا�ست�ضافت وكالة موديز

للت�صنيفات االئتمانية ،قمة
جم��ل�����س ال��ت��ع��اون اخلليجي
ال�سنوية ملخاطر االئتمان الـ14

م�ضيفا �أن �إدارة ترامب ي�ساورها
قلق من �أن ي��ؤدي ال�سعي لوقف
�صادرات النفط الإيراين متاما �إلى
ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية على
الأجل الق�صري.وذكر امل�صدران �أن
وا�شنطن رمبا حترم بع�ض الدول
التي مل ت�شرت اخلام الإيراين يف
الآونة الأخرية من الإعفاءات.
و�أع�����ادت ال���والي���ات املتحدة
ف��ر���ض ال��ع��ق��وب��ات يف نوفمرب
ب��ع��د االن�����س��ح��اب م��ن االت��ف��اق
النووي امل�برم ع��ام  2015بني
�إي��ران والقوى العاملية ال�ست.

و�أدت ه��ذه العقوبات خلف�ض
���ص��ادرات النفط الإي����راين �إلى
الن�صف بالفعل.و�سعيا ملنح
امل�ستوردين الوقت للعثور على
بدائل وتفادي قفزة يف �أ�سعار
النفط �أعفت الواليات املتحدة
م�شرتي النفط الإيراين الرئي�سيني
من العقوبات ب�رشط �أن ت�شرتي
كميات �أقل يف امل�ستقبل .وجتدد
الإعفاءات كل �ستة �شهور .وقال
�أح��د امل�صدرين «الإي��ق��اف رمبا
يكون �صعبا» .م�ضيفا �أن �أعلى
�سعر ميكن �أن يتقبله ترامب خلام

يف �إم����ارة دب���ي ،يف حماولة
ال�ستك�شاف الآثار االئتمانية يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي.

القيا�س العاملي مزيج برنت
هو  65دوالرا للربميل تقريبا.
وذكر امل�صدران �أن �إدارة ترامب
�أطلعتهما على الأم���ر لكن غري
م�رصح لهما باحلديث عنه علنا
وطلبا عدم ن�رش ا�سميهما.ويف حني
�أن �أحدث حمادثات عن الإعفاءات
تهدف �إلى خف�ض ال�صادرات ف�إن
الإدارة ما زالت ملتزمة بوقف تام
يف امل�ستقبل.
وق��ال بريان ه��وك ممثل وزارة
اخل��ارج��ي��ة الأم�يرك��ي��ة اخلا�ص
ب�����ش ��أن �إي�����ران يف ت�رصيحات
خالل م�ؤمتر ل�صناعة النفط يف
هيو�ستون �أول �أم�س �إن وا�شنطن
م�ستمرة يف خطتها حتى ت�صل
���ص��ادرات اخل���ام الإي����راين �إلى
�صفر ،و�أ�ضاف �أن ترامب «�أو�ضح
متاما �أننا بحاجة �إلى �شن حملة
من��ار���س فيها �أق�����ص��ى درج���ات
ال�ضغط االق��ت�����ص��ادي ...لكنه
ال يريد �أي�ضا �أن ي�صدم الأ�سواق».
وامتنع متحدث با�سم �إدارة الطاقة
يف وزارة اخلارجية الأمريكية عن
التعليق على الكميات امل�ستهدفة
ل��ل��م�����س��ت��وردي��ن ل��ك��ن��ه ق���ال �إن
امل�س�ؤولني الأمريكيني يقيمون
با�ستمرار �أ�سواق النفط العاملية
لتحديد اخلطوات القادمة فيما
يتعلق بالإعفاءات من العقوبات
اخلا�صة ب�إيران.

«األوبك» يعتمد  303ماليين دوالر
تمويالت لتعزيز التنمية في دول نامية
اعلن املدير العام ل�صندوق االوبك للتنمية الدولية
«اوفيد» عبداحلميد اخلليفة عن اعتماد االجتماع
الـ 166ملجل�س حمافظي ال�صندوق متويالت جديدة
بقيمة  303ماليني دوالر �أمريكي لتعزيز التنمية يف
بع�ض الدول النامية.
واو�ضح اخلليفة يف بيان وزعته الدائرة االعالمية
لل�صندوق �أول �أم�س ان التمويالت �ست�ستخدم لدعم
م�شاريع حيوية للقطاع العام يف كل من هندورا�س

ومدغ�شقر وامل��ال��دي��ف وال�سنغال و�سورينام
واوزبك�ستان .وا�ضاف ان االموال املخ�ص�صة �ستمول
م�شاريع يف قطاعات النقل واملياه والطاقة يف الدول
امل�ستفيدة.
كما وافق املجل�س وفقا للبيان على اعتماد منحة
قدرها  300الف دوالر امريكي لتعزيز �سبل احل�صول
على املياه ال�صاحلة لل�رشب ل�سكان الريف يف
املناطق الرعوية يف ت�شاد.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع
ليبلغ  67.10دوالراً
ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي 14
�سنتا يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ 67.10
دوالر ًا �أمريكي ًا مقابل  66.96دوالر ًا
للربميل يف ت��داوالت الثالثاء املا�ضي
وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار
النفط �أول �أم�س مع هبوط خمزونات
اخل��ام الأمريكية وانخفا�ض م�ستوى
الإنتاج الأمريكي بنحو � 100ألف برميل
يوميا الأ�سبوع املا�ضي وفقا لبيانات
���ص��ادرة ع��ن �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية �إ�ضافة �إلى تقل�ص �صادرات
فنزويال جراء عقوبات فر�ضتها الواليات
املتحدة.
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س
العاملي مزيج برنت � 88سنتا لي�صل عند
الت�سوية �إلى م�ستوى  67.55دوالر ًا يف
حني ارتفع �سعر برميل نفط خام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي  1.39دوالر
لي�صل �إلى م�ستوى  58.26دوالر ًا.

• ا�ستمرار ارتفاع �سعر برميل النفط

قطر للبترول تستحوذ على % 30
من «طرفاية» في المغرب

أميركا تسعى لخفض صادرات النفط اإليراني
إلى ما دون مليون برميل يومي ًا
قال م�صدران مطلعان� :إن الواليات
املتحدة ت�سعى خلف�ض �صادرات
النفط اخلام الإيراين بن�سبة نحو
� % 20إل��ى دون مليون برميل
يوميا اعتبارا من مايو �أيار وذلك
م��ن خ�لال توجيه طلب للدول
امل�ستوردة بخف�ض امل�شرتيات
لتفادي فر�ض عقوبات �أمريكية
عليها .وي�أمل الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف نهاية املطاف
وق��ف ���ص��ادرات النفط الإي���راين
وب��ال��ت��ايل وق��ف م�صدر الدخل
الرئي�سي ل��ط��ه��ران .وت�ضغط
ال��والي��ات املتحدة على �إي��ران
للحد من �أن�شطة برناجمها النووي
ووق��ف الدعم مل�سلحني ت�صفهم
ب�أنهم وك�لاء لطهران بال�رشق
الأو�سط.ومن املرجح �أن جتدد
الواليات املتحدة الإعفاءات من
العقوبات ملعظم ال��دول التي
ت�شرتي اخل��ام الإي���راين مبا يف
ذل��ك ال�صني والهند وهما �أكرب
م�شرتيني مقابل تعهدات بخف�ض
الواردات �إلى �أقل من مليون برميل
يوميا .و�سيكون ه��ذا �أق��ل من
�صادرات �إيران احلالية البالغة
 1.25مليون برميل يوميا مبقدار
نحو � 250ألف برميل يوميا.
وقال �أحد امل�صدرين «الهدف الآن
هو خف�ض �صادرات النفط الإيرانية
�إلى �أقل من مليون برميل يوميا»

اقتصاد

• عبداحلميد اخلليفة

يغطي م�ساحة �إجمالية تبلغ نحو
وقعت قطر للبرتول اتفاقية مع
� 23ألف ًا و 900كيلومرت مربع يف
�رشكة �إيني الإيطالية ت�ستحوذ
مياه ي�صل عمقها �إلى �ألف مرت.
مبوجبها على  % 30من امتياز
و�ست�شمل امل��رح��ل��ة الأول����ى من
طرفاية لال�ستك�شاف البحري يف
اال�ستك�شاف ،التي تنتهي عام
املياه ال�ضحلة ،والذي ي�شمل 12
 ،2020ع����ددا م��ن ال��درا���س��ات
منطقة تقع قبالة �شواطئ املغرب
على املحيط الأطل�سي.
واجليوفيزيائية
اجليولوجية
بهدف تقييم الإمكانات الكاملة
وقالت قطر للبرتول ،يف بيان
اال�ستك�شاف.وكانت
مل��ن��اط��ق
�صحايف �صدر �أول �أم�س� :إنه بعد
قطر للبرتول قد وقعت ،ال�سبت
احل�صول على موافقة اجلهات
امل��ا���ض��ي ،ات��ف��اق��ي��ة م��ع �رشكة
احلكومية املعنية يف املغرب،
�إك�سون موبيل لال�ستحواذ على
�ستكون ح�ص�ص امل�����ش��ارك��ة يف
ح�صة تبلغ  % 10يف ثالث مناطق
امتياز اال�ستك�شاف يف طرفاية
• �سعد الكعبي
تنقيب بحرية يف حو�ضي �أنغو�شي
م��وزع��ة ب��واق��ع  % 45ل�رشكة
وزامبيزي يف موزمبيق.
�إيني «امل�شغّ ل» ،و % 30لقطر
للبرتول ،و % 25للمكتب الوطني للهيدروكاربورات كما وقعت خالل ال�شهر املا�ضي ،ثالث اتفاقيات مع
واملعادن املغربي.واعترب وزير الدولة ل�ش�ؤون �رشكات عاملية بقيمة ا�ستثمارية تبلغ  9مليارات
الطاقة القطري ،الرئي�س التنفيذي لقطر للبرتول ،ريال ،نحو  2.47مليار دوالر� ،أوالها مذكرة تفاهم
�سعد الكعبي ،هذه االتفاقية معلما رئي�سيا هاما مع �رشكة «بيكر هيوز» التابعة لـ�رشكة «جرنال
على خارطة طريق ال�رشاكة مع �رشكة �إيني ،و«تعزز �إلكرتيك» املدرجة يف بور�صة نيويورك ،مذكرة
تفاهم مع �رشكة «�شلمربجري» التي احتفلت �أخريا
العالقات املتميزة والأخوية مع املغرب».
و�أو�ضح �أن هذه الفر�صة ت�أتي من�سجمة مع ا�سرتاتيجية مب��رور  70عاما على وجودها يف قطر ،و�ستعمل
قطر للبرتول يف الدخول يف �أن�شطة اال�ستك�شاف يف على تو�سيع رقعة وجود «�شلمربجري» التي تخطط
�أحوا�ض جديدة تتمتع ب�إمكانات عالية من املوارد لتعزيز نطاق �أعمالها يف زكريت ،وافتتاح من�ش�أة
الهيدروكربونية ،يف الوقت ال��ذي تعزز فيه من متكاملة جديدة يف را���س لفان بحلول نهاية هذا
العامل.يذكر �أن امتياز العام ،و�إن�شاء مركز كفاءة يف املناطق احلرة
رقعة وجودها يف قطر وحول
ُ
طرفاية لال�ستك�شاف البحري يف املياه ال�ضحلة ال�ستخدامه كمركز �إقليمي لل�صيانة.

محللون :تحالف «أوبك »+نجح في السيطرة
على سوق النفط المضطربة

�أثبت التحالف بني منظمة الدول امل�صدرة للنفط
«�أوبك» ورو�سيا فعاليته بعد �أن جنح يف ال�سيطرة
على �سوق نفط م�ضطربة ،وكان هذا الإجناز كافيا
لإقناع الطرفني بعد عامني مبوا�صلة تعاونهما مع
�إبقاء بع�ض امل�سافة.و�إنه على ما يبدو �أن الزمن
ال��ذي كانت تتبادل فيه مو�سكو ومنظمة �أوبك،
االتهامات بالت�سبب يف انهيار �سعر برميل النفط
الذي كان ي�ؤثر يف اقت�صادهما ،بعيدا.
وبعد �أن اتفقا نهاية  2016على خف�ض م�شرتك
لعر�ضهما ،الذي ميثل ن�صف الإنتاج العاملي ،بات
�أع�ضاء هذا التحالف غري الر�سمي املعروف با�سم
«�أوبك  »+يجتمعون بانتظام يف �أجواء هادئة.ويف
« 18مار�س» يلتقي ممثلون عن هذا التحالف يف
�أحد فنادق باكو ملراجعة تدابريهم املطبقة حتى
«يونيو» والقرتاح متديدها املحتمل متهيدا الجتماع
ر�سمي يعقد قريب ًا يف فيينا .و�سيتم �أي�ض ًا البحث
يف طريقة �إ�ضفاء �صفة ر�سمية على هذا التحالف
على الأجل البعيد ،الذي �أعاد �إلى ال�سوق النفطية
بريقها يف �أ�سو�أ فرتاتها.ومل تكن املعاهدة املربمة
بني «�أوبك» التي متلك ثلث الإنتاج العاملي ونحو
ع�رش دول �أخرى غري �أع�ضاء منها رو�سيا� ،أمرا م�سلما
به بعد ال�سباق النتزاع ح�ص�ص ال�سوق ل�سنوات

و�أدى �إلى زي��ادة كبرية يف العر�ض.وقال ر�سالن
تنكاييف اخلبري لدى احتاد منتجي املحروقات يف
رو�سيا« :كانت «�أوبك» توقفت عن العمل ب�شكل جيد.
وفر�صتها الوحيدة للتمكن جمددا من تنظيم ال�سوق
النفطية كانت تو�سيع التحالف».من جهته ،يرى
فران�سي�س بريان مدير الأبحاث يف معهد العالقات
الدولية واال�سرتاتيجية �أن العالقات بني رو�سيا
ومنظمة �أوبك «مل تكن �سهلة دائما .كانت �أوبك تعترب
رو�سيا طرفا �رسيا ي�ستفيد من جهود الآخرين.
وا�ستمرارية هذا التعاون هو بحد ذاته �إجناز».
مع رو�سيا � -إحدى �أول الدول املنتجة يف العامل
 وحلفاء �آخرين ،متثل «�أوبك »+قوة �ضاربة قادرةعلى احلفاظ على �أ�سعار م�ستقرة ت�ضمن لها �إيرادات
جيدة للموازنة دون �أن تف�ضي �إلى زيادة عمليات
التنقيب يف الواليات املتحدة.
ويعتقد �إي��ج��ور دوالن���وي م�ساعد مدير املر�صد
الفرن�سي -الرو�سي �أن «ح�صة �أوبك �سترتاجع خالل
ال�سنوات الـ� 20أو الـ 30املقبلة .و�أم��ام دخول
العمالق الأمريكي ال�سوق النفطية ،ف�إن من امل�صلحة
االتفاق على احلفاظ على �سعر برميل النفط بنحو
� 60إلى  70دوالرا وهذا ما يجعل بع�ض امل�شاريع
الأمريكية الغية».

«برنت» يصعد ألعلى مستوى في  4أشهر بفعل عقوبات فنزويال وإيران
�صعد �سعر خام برنت �أم�س لأعلى م�ستوياته منذ
منت�صف نوفمرب م��ن ال��ع��ام املا�ضي ،مدفوعا
بتخفي�ضات الإنتاج التي تقودها «�أوبك» والعقوبات
الأمريكية املفرو�ضة على فنزويال و�إيران.
وق��ال متعاملون �إن انخفا�ضا غ�ير متوقع يف
خمزونات النفط اخل��ام الأمريكية رفع الأ�سعار
�أي�ضا.وبلغت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي
«برنت» ذروة  2019عند  67.84دوالر ًا للربميل يف

التعامالت الآ�سيوية �أم�س ،و�سجلت  67.76دوالر ًا
للربميل ،مرتفعة � 21سنتا �أو  % 0.3مقارنة مع
الإغالق ال�سابق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي  58.40دوالر ًا للربميل مرتفعة � 14سنتا �أو
 % 0.2من �سعر الت�سوية ال�سابقة ،ومقرتبة �أي�ضا
من �أعلى م�ستوى منذ نوفمرب  2018الذي �سجلته
يف اجلل�سة ال�سابقة.وقال بنجامني لو من فيليب

فيوت�رشز للو�ساطة يف �سنغافورة« :تزايد �شح
املخزونات العاملية ب�سبب تخفي�ضات الإمدادات
التي تقودها �أوب��ك والعقوبات الأمريكية على
منتجات النفط الفنزويلية يعززان الدعم لأ�سعار
النفط» .وتكبح منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوب���ك» وبع�ض املنتجني خارجها مبا يف ذلك
رو�سيا �إم��دادات النفط منذ بداية العام لتقلي�ص
الفجوة بني العر�ض والطلب يف الأ�سواق العاملية

ودع��م �أ�سعار اخل���ام.ويف فنزويال،تعطل �إنتاج
النفط و�صادراته جراء �أزمة �سيا�سية واقت�صادية
ت�سببت يف انقطاعات كبرية يف الكهرباء ونق�ص
يف الإمدادات ،بينما حظرت وا�شنطن على ال�رشكات
الأمريكية التعامل مع احلكومة الفنزويلية ،مبا
يف ذلك �رشكة النفط بي.دي.يف�.إ�س�.إيه اململوكة
للدولة.ويف ال�رشق الأو�سط ،قال م�صدران مطلعان
�إن الواليات املتحدة ت�سعى خلف�ض �صادرات النفط

اخلام الإيراين بنحو � % 20إلى �أقل من مليون برميل
يوميا اعتبارا من مايو  ،وذلك من خالل مطالبة
الدول امل�ستوردة بخف�ض امل�شرتيات لتفادي فر�ض
عقوبات �أمريكية عليها.
يف غ�ضون ذلك ،قال تقرير �أ�سبوعي �صادر عن �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية �إن خمزونات النفط
اخلام التجارية يف الواليات املتحدة انخف�ضت
الأ�سبوع املا�ضي مع زيادة �إنتاج امل�صايف.

