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تحفظ روسيا على االلتزام بمزيد من التخفيضات

الجبهة النفطية الروسية  -السعودية تتفكك ...توتر ومواقف متناقضة
نوفاك :سنتبع نهج االنتظار والترقب
ألن السوق حقق توازن ًا هش ًا
قال وزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �إن رو�سيا �ستتبع نهج
االنتظار والرتقب ب�ش�أن متديد �صفقة �أوبك  +لأن ال�سوق حقق
توازن ًا ه�ش ًا.
وتابع نوفاك« :يف الوقت احلايل ،ال�سعر مقبول جلميع الأطراف،
�سواء بالن�سبة للم�ستهلكني �أو املنتجني» .و�أ�ضاف �أن حالة عدم
اليقني ،مبا يف ذلك التقلبات يف الإنتاج الفنزويلي و�سط �أزمة
�سيا�سية واقت�صادية ،جتعل من ال�صعب حتديد اخلطوات التي
ينبغي على املجموعة اتخاذها يف الن�صف الثاين من العام
.2019
الوزير الرو�سي �أكد �أنه من املبكر للغاية مناق�شة م�سار العمل
ب�ش�أن تخفي�ضات �إنتاج النفط.يتناق�ض ذلك مع ر�سالة الفالح،
الذي قال يف م�ؤمتر �صحايف يف باكو �إن مهمة �إعادة توازن �سوق
النفط مل تنته ب�أي حال لأن املخزونات الأمريكية تظل �أعلى بكثري
من امل�ستويات العادية .و�أكد �أن اململكة �ستوا�صل خف�ض �أعمق
مما هو مطلوب ،مبوجب ال�صفقة حتى نهاية �إبريل.يف حني �سعى
الأمني العام لأوبك حممد باركيندو� ،أم�س ،للتقليل من ال�شكوك
الناجمة عن ق�ضايا الإمدادات يف فنزويال وكذلك �إيران.

• حممد باركيندو

• �ألك�سندر نوفاك

• اجتماع عايل املخاطر يف فيينا يومي  25و 26يونيو

�أظهرت ال�رشاكة ال�سعودية  -الرو�سية
يف قلب حتالف «�أوب��ك ،»+الذي ي�ضم
منظمة �أوبك والدول املنتجة من خارج
املنظمة وعلى ر�أ�سها مو�سكو ،مزيد ًا من
عالمات التوتر بعدما �ضغطت الأخرية
على املنظمة التي تقودها ال�سعودية
لت�أجيل اتخاذ ق��رار ب�ش�أن م�ستقبل
خف�ض �إن��ت��اج النفط .التو�صية غري
املعتادة ب�إلغاء االجتماع املقرر يف
ال�شهر املقبل تعني �أن املجموعة رمبا
لن تقرر ما �إذا كانت �ستمدد القيود على
املعرو�ض النفطي ،حتى �أواخر يونيو

وفق تقرير لوكالة «بلومبريغ».
ويف حمادثات يف باكو ،يف �أذربيجان،
�أقنع وزي��ر الطاقة الرو�سي �ألك�سندر
نوفاك اللجنة امل�رشفة على تخفي�ضات
الإنتاج ب�أن اجتماع �إبريل �سيكون يف
وقت مبكر جد ًا للموافقة على التمديد.
يف حني �أن خالد الفالح ،وزير الطاقة
ال�سعودي الذي كان يف البداية ي�ؤيد
ات��خ��اذ ق���رار يف ذل��ك ال��وق��ت ،واف��ق
على ذلك قائالً« :ابريل �سيكون �سابقا
لأوان��ه» .يف الوقت احل��ايل� ،أ�صبحت
ال��ق��ي��ود امل��ف��رو���ض��ة على الإم����دادات

التي عززت �أ�سعار خام برنت بن�سبة
 %25هذا العام� ،آمنة .وقالت الدول
املجتمعة يف عا�صمة �أذربيجان �إنها
�ستتجاوز التخفي�ضات التي تعهدت بها
يف الأ�شهر املقبلة.
ومع ذل��ك ،ف��إن �إلغاء االجتماع ،هو
الأحدث يف عدد من اخلالفات بني �أكرب
و�أقوى ع�ضوين يف التحالف املكون من
 24دولة� ،أي رو�سيا وال�سعودية .وعلى
الرغم من وجود دعم عام داخل منظمة
الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك» لتمديد
اتفاق خف�ض الإنتاج ،مع ت�أييد الأع�ضاء

هذا التوجه وراء الأبواب املغلقة ،مبا
يف ذلك العراق� ،إال �أن وزي��ر الطاقة
الرو�سي� ،ألك�سندر نوفاك ،ال يزال
يعار�ض ذلك ،كما ذكر �أحد امل�صادر،
الذي طلب عدم ذكر ا�سمه لأن املحادثات
كانت �رسية.
و�إذا مل يتم ح��ل ه��ذا االخ��ت�لاف يف
الأ�شهر املقبلة ،ف�سيعقد اجتماع عايل
املخاطر يف فيينا يومي  25و 26يونيو
وال���ذي ق��د مينح جت��ار النفط وقت ًا
ب�سيط ًا للغاية للتكيف مع حتول كبري
يف املعرو�ض .وقال �أندرو دود�سون،

م�ؤ�س�س �صندوق التحوط ال�سلعي
«فيليب �أويل»� ،إن «احلاجة �إلى عالقات
وثيقة بني ال�سعودية ورو�سيا تقل�صت.
يبدو �أن ت�أجيل اجتماع �أوبك ي�شري �إلى
حتفظ رو�سيا على االلتزام مبزيد من
التخفي�ضات».
ومنذ �أن �أنهت �أوبك عقود ًا من التناف�س
م��ن خ�لال �إق��ام��ة حتالف م��ع رو�سيا
يف �أواخ��ر عام  ،2016كانت العالقة
الودية بني نوفاك والفالح من معاملها
املميزة .دخل الرجالن يف فرتة غري
م�سبوقة من التعاون �أع��ادت ت�شكيل

ُعمان تنفي االنسحاب من اللجنة المشتركة مع «أوبك» لخفض اإلنتاج
نفت �سلطنة عمان �أم�س االن�سحاب من
ع�ضوية جلنة م�شرتكة بني منظمة
ال���دول امل�صدر للبرتول «�أوب���ك»
ومنتجني م�ستقلني ملراقبة خف�ض
الإن��ت��اج م ��ؤك��دة االل��ت��زام بتقريب
الفجوة بني العر�ض والطلب.
وق��ال وكيل وزارة النفط والغاز
العمانية �سامل العويف يف م�ؤمتر
�صحايف «ال اعلم �شيئا عن ت�رصيحات
ان�����س��ح��اب ال�سلطنة م��ن اللجنة
ولدينا دعوة حل�ضور اجتماع قادم
ونحن �أع�ضاء يف جلنة �أوب��ك وما
زلنا ملتزمني بح�صة ال�سلطنة من

الإنتاج».و�أكد ان �سلطنة عمان قادرة
على انتاج ما يربو على املليون
برميل يومي ًا ،م�شريا الى ان هناك
اتفاقات مع منظمة «�أوب���ك» فيما
يخ�ص الإنتاج.
وبني ان احتياطي النفط والغاز بلغ
من النفط  4791مليون برميل يف
نهاية عام  2018مرتفعا مبا يقارب
نحو  51مليون برميل مقارنة مبا
كان عليه يف نهاية .2017
و�أو�ضح ان احتياطي الغاز ارتفع
نحو  0.96تريليون قدم مكعبة لي�صل
اجمايل احتياطي ال�سلطنة �إلى 24.65

تريليون قدم مكعبة يف نهاية 2018
بعد ا�ستقطاع الكمية املنتجة يف عام
.2018وقال �إن��ه يف جمال الإنتاج
بلغ الإنتاج اليومي للنفط يف 2018
نحو � 978ألف برميل يوميا ،م�ؤكدا
التزام ال�سلطنة مع دول �أوبك بخف�ض
الإنتاج وتقريب الفجوة بني العر�ض
والطلب .و�أ�شار �إلى �أنه بلغ متو�سط
الإن��ت��اج اليومي للغاز الطبيعي
�إ�ضافة ال��ى الغاز امل�ستوردة من
دولفني نحو  125مليون مرت مكعب
يوميا مقابل  112مليون مرت مكعب
يوميا يف عام  .2017وكانت الدول

االع�ضاء يف «�أوب��ك» وم�ستقلون من
خارجها اتفقوا يف دي�سمرب 2018
على خف�ض انتاج النفط مبقدار 1.2
مليون برميل يوميا ابتداء من يناير
 2019لوقف تراجع ا�سعار النفط
وتقلي�ص املعرو�ض يف اال�سواق
العاملية .وت�ضم اللجنة امل�شرتكة
ب�ين اجل��ان��ب�ين مل��راق��ب��ة خف�ض
الإنتاج اململكة العربية ال�سعودية
والكويت وفنزويال واجل��زائ��ر من
«�أوب��ك» ورو�سيا و�سلطنة عمان من
الدول امل�شاركة الع�رش من خارج
املنظمة.

وزير الطاقة اإلماراتي

يتوقع اتفاق ًا بين «أوبك»

والمستقلين في يونيو

• �سامل العويف

النفط الكويتي يرتفع ليبلغ
 67.55دوالراً للبرميل

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي � 34سنتا يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ
 67.55دوالر ًا �أمريكي ًا مقابل  67.12دوالر ًا للربميل يف تداوالت االثنني
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ا�ستقرت �أ�سعار النفط قرب �أعلى م�ستوياتها
يف �أربعة �أ�شهر �أول �أم�س و�سط توقعات با�ستمرار تنفيذ اتفاق خف�ض
الإنتاج املتفق عليه بني منظمة الدول امل�صدرة للبرتول «�أوبك» وكبار
املنتجني من خارجها بزعامة رو�سيا حتى نهاية العام.
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج برنت �سبعة
�سنتات لي�صل عند الت�سوية الى م�ستوى  67.61دوالر ًا يف حني انخف�ض
�سعر برميل نفط خام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي �ست �سنتات
لي�صل الى م�ستوى  59.03دوالر ًا.

معهد البترول :انخفاض مفاجئ
لمخزون الخام األميركي األسبوع الماضي

• خزانات نفط يف �أمريكا

األردن يطرح مناقصة لتوريد النفط
من العراق

طرحت وزارة الطاقة والرثوة املعدنية
الأردنية� ،أول �أم�س ،عطاء لنقل مادة
النفط اخلام من بيجي يف العراق �إلى
موقع م�صفاة البرتول الأردنية يف مدينة
عمان ،مبا ال
الزرقاء� ،رشق العا�صمة ّ
يزيد عن � 10آالف برميل يومي ًا.
ودعت الوزارة يف بيان �أم�س ،ال�رشكات
وامل�ؤ�س�سات املخت�صة بالنقل والراغبة
يف اال�شرتاك يف هذا العطاء مراجعة
ال���وزارة «مديرية ال�ش�ؤون املالية»
اعتبارا من �أول �أم�س ،للح�صول على
ن�سخة وثائق العطاء .وحددت الوزارة
اخلمي�س� 4 ،إبريل املقبل �آخر موعد
لتقدمي العرو�ض يف �صندوق العطاءات
لدى الوزارة.
وقالت وزير الطاقة والرثوة املعدنية،
هالة زوات���ي ،يف ت�رصيح �صحايف،

تعقيب ًا على طرح العطاء� ،إن الإعالن
ي�أتي تنفيذ ًا ملا جاء يف مذكرة التفاهم
لتجهيز النفط اخل��ام املوقعة بني
احلكومتني العراقية والأردن��ي��ة يف
مطلع فرباير املا�ضي.و�أو�ضحت �أن
الأردن مبوجب مذكرة التفاهم ،يقوم
ب�رشاء النفط اخلام العراقي «نفط خام
كركوك» لتلبية جزء من احتياجاته
ال�سنوية من النفط اخلام ،مبا ال يزيد
عن � 10آالف برميل يومي ًا .وكان الأردن
والعراق قد �أبرما اتفاق ًا يف الثاين من
ال�شهر املا�ضي يت�ضمن تعزيز التعاون
يف خمتلف املجاالت االقت�صادية ،ومن
بينها تزويد الأردن بع�رشة �آالف برميل
نفط خام يومي ًا ،ومبا يقل نحو 18
دوالر ًا للربميل عن ال�سعر املتداول
ت�شمل فروقات �أ�سعار النقل.

قال معهد البرتول الأمريكي
�أم�س �إن خم��زون��ات النفط
اخل���ام والبنزين ون��واجت
ال��ت��ق��ط�ير يف ال���والي���ات
امل��ت��ح��دة ان��خ��ف�����ض��ت يف
الأ�سبوع املا�ضي.وهبطت
خمزونات اخلام  2.1مليون
برميل يف الأ�سبوع املنتهي
يف  15م��ار���س �إل��ى 446.8
مليون برميل ،مقارنة مع
ت��وق��ع��ات حمللني لزيادة
قدرها � 309آالف برميل.

مليون برميل.
و�أ�شارت بيانات املعهد �إلى
�أن خمزونات نواجت التقطري،
التي ت�شمل الديزل وزيت
التدفئة ،تراجعت مبقدار
 1.6مليون برميل ،مقارنة
مع توقعات بانخفا�ضها 1.1
مليون برميل.ونزلت واردات
الواليات املتحدة من اخلام
الأ�سبوع املا�ضي مبقدار 59
�ألف برميل يوميا �إلى 6.3
ماليني برميل يوميا.

مجموعة هندية  -عمانية تستثمر  3.85مليارات دوالر

لبناء مصفاة في سريالنكا

وقعت جمموعة �أكورد الهندية ووزارة النفط
والغاز يف �سلطنة عمان اتفاقا بقيمة 3.85
مليارات دوالر لبناء م�صفاة نفط يف �رسيالنكا،
يف �أكرب تعهد منفرد با�ستثمار �أجنبي مبا�رش
يف البالد على الإطالق.وت�شكل ال�صفقة حتديا
لل�صني ،التي كانت حتى وقت قريب ما�ضية
على امل�سار لت�صبح امل�ستثمر الأجنبي املهيمن
على اجلزيرة.
وان��ت��اب القلق الهند يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية من دخول ال�صني بقوة يف �رسيالنكا
ودول �أخرى يف املنطقة تتمتع فيها الهند بنفوذ
قوي.وقال م�س�ؤولون يف �رسيالنكا �إن امل�صفاة
البالغة طاقتها الإنتاجية � 200ألف برميل يوميا
�ستُ�شيد على م�ساحة  585فدانا قرب موقع ميناء
هامبانتوتا الدويل اجلديد ومنطقة �صناعية
ذات �صلة على ال�ساحل اجلنوبي للبالد.
وم��ن املنتظر �أن ي��ب��د�أ ب��ن��اء امل�صفاة يف

توقع �سهيل امل��زروع��ي وزير
الطاقة الإم��ارات��ي� ،أم�س �أن
تنتهي منظمة البلدان امل�صدرة
ل��ل��ب�ترول «�أوب����ك» م��ن اتفاق
تعاون طويل الأمد مع ال�رشكاء
من خ��ارج املنظمة يف يونيو
املقبل.
وق���ال يف م ��ؤمت��ر �صحايف �إن
الإم������ارات ملتزمة بتحقيق
اخلف�ض يف �إمدادات النفط بن�سبة
 %100يف الأ�شهر املقبلة.ويف
وقت �سابق من ال�شهر احلايل،
ق��ال وزي��ر الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية ال�سعودي،
• �سهيل املزروعي
خالد الفالح� ،إنه متفائل ب�ش�أن
ا�ستمرار االلتزام باتفاق خف�ض املعرو�ض املربم بني �أوبك ومنتجي
النفط غري الأع�ضاء يف املنظمة «�أوبك».
وب��د�أت �أوب��ك وحلفا�ؤها ،يف الأول من يناير املا�ضي ،تطبيق
تخفي�ضات جديدة للإنتاج لتجنب تخمة يف املعرو�ض تنذر برتاجع
الأ�سعار .واتفقت املجموعة على خف�ض الإمدادات بواقع  1.2مليون
برميل يومي ًا ملدة � 6أ�شهر.

النفط يرتفع بفضل
تخفيضات اإلمدادات لكن
تباطؤ االقتصاد يعرقله

• ارتفاع �سعر برميل النفط الكويتي

وقال املعهد �إن خمزونات
اخلام يف مركز الت�سليم يف
كا�شينج بوالية �أوكالهوما
انخف�ضت � 317ألف برميل.
و�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات معهد
البرتول �أن معدالت ا�ستهالك
امل�صايف من اخلام ارتفعت
مب��ق��دار � 67أل����ف برميل
يوميا.وانخف�ضت خمزونات
البنزين مبقدار  2.8مليون
برميل ،مقارنة مع توقعات
املحللني النخفا�ضها 2.4

�سوق النفط العاملية ،وخلق بدايات
�رشاكة جيو�سيا�سية جديدة امتدت �إلى
�سورية واال�ستثمارات املتبادلة .ومع
ذل��ك ،هناك خلل يف قلب التحالف.
حتتاج ال�سعودية �إلى بيع نفطها مببلغ
 95دوالرا للربميل ،لتغطية الإنفاق
احلكومي هذا العام يف اقت�صاد يعتمد
كليا على النفط .رو�سيا �أكرث مرونة،
مع وجود قاعدة �صناعية �أكرث تنوعا
ودول���ة �أق��ل انتفاخا ،مم��ا يعني �أن
ميزانيتها لعام  2019اعتمدت على
 40دوالر ًا من النفط اخلام.

 24مار�س و�أن ت�ستكمل يف غ�ضون � 44شهرا،
ومن املتوقع �أن تنتج ت�سعة ماليني طن مرتي
من املنتجات املكررة �سنويا للت�صدير من
ميناء هامبانتوتا ،الذي يخدم �أكرث م�سارات
ال�شحن البحري ازدحاما بني ال�رشق والغرب.
و�ست�سيطر جمموعة �أكورد ذات امللكية اخلا�صة
على  %70م��ن امل����شروع امل�����ش�ترك ،بينما
حتوز وزارة النفط والغاز العمانية الن�سبة
املتبقية.
و�ستكون امل�صفاة �أول �صفقة لأكورد يف جمال
تكرير النفط ،حيث تعمل حاليا يف جماالت
من بينها حمطات توليد الكهرباء والرعاية
ال�صحية.وقال نالني باندارا جاياماها نائب
وزير ا�سرتاتيجيات التنمية والتجارة الدولية
يف �رسيالنكا لل�صحافيني خالل م�ؤمتر �صحايف
يف كولومبو «بهذه امل�صفاة� ،سرتتفع �صادراتنا
مبقدار �سبعة مليارات دوالر �سنويا».

ارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار النفط
�أم�س مدعومة بتخفي�ضات
الإم������دادات ال��ت��ي تقودها
�أوبك والعقوبات الأمريكية
امل��ف��رو���ض��ة ع��ل��ى �إي����ران
وفنزويال ،على الرغم من
�أن املكا�سب كانت حمدودة
بفعل خم���اوف ب�ش�أن منو
العقود
االقت�صاد.وبلغت
الآج���ل���ة خل����ام القيا�س
العاملي برنت  67.74دوالر ًا
للربميل مرتفعة � 13سنتا
�أو  %0.2مقارنة مع الإغالق
ال�سابق .وبلغت العقود
الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأم�يرك��ي 59.07
دوالر ًا للربميل ،مرتفعة
� 4سنتات �أو  %0.1مقارنة
مع �سعر الت�سوية ال�سابقة.
وب��ل��غ خ��ام غ��رب تك�سا�س
الو�سيط �أعلى م�ستوياته منذ
 12نوفمرب �أم�س عند 59.57

دوالر ًا للربميل.
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار النفط
بنحو الثلث ه��ذا العام،
م��دف��وع��ة ب��ت��ح��رك ت��ق��وده
منظمة ال��ب��ل��دان امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» خلف�ض نحو
 1.2مليون برميل يوميا من
الإم��دادات وكذلك العقوبات
ال��ت��ي تفر�ضها ال��والي��ات
املتحدة على �إيران وفنزويال
امل�صدرتني للنفط.
وقال نوربرت روكر من بنك
جوليو�س باير ال�سوي�رسي
«الآف��اق املتقلبة للإمدادات
بالنظر �إلى فنزويال و�إيران،
وك��ذل��ك ق��ي��ود الإن���ت���اج يف
ال���دول البرتولية حتتالن
الأول���وي���ة يف ذه���ن �سوق
النفط» .ويقول حمللون �إن
التباط�ؤ االقت�صادي قد ي�ؤثر
�سلبا على ا�ستهالك الوقود،
مما �سيكبح اخلام نوعا ما.

