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تخفيضات «أوبك» تدعم األسواق العالمية

النفط الكويتي تخطى حاجز  68دوالراً
ارتفع �سعر برمیل النفط الكویتي � 52سنتا
يف تداوالت �أول �أم�س لیبلغ  68.10دوالر ًا.
ووفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكویتیة بلغ �سعر الربميل يف تداوالت
االربعاء  67.58دوالر ًا للربمیل.
ويف الأ�سواق العاملية جاء النفط دون
�أعلى م�ستوياته يف  2019بقليل �أم�س
مدعوما بتخفي�ضات الإن��ت��اج اجلارية
التي تقودها �أوبك والعقوبات الأمريكية
املفرو�ضة على �إيران وفنزويال.
ويقول حمللون �إن املخاوف من احتمال �أن
ي�ؤثر تباط�ؤ اقت�صادي قريبا على ا�ستهالك
الوقود متنع �أ�سعار اخلام من موا�صلة
االرتفاع.
وبلغت العقود الآج��ل��ة خل��ام القيا�س
العاملي برنت  67.90دوالر ًا للربميل
مرتفعة �أربعة �سنتات مقارنة مع الإغالق
ال�سابق.
وبلغ برنت �أعلى م�ستوى يف �أربعة �أ�شهر
عند  68.69دوالر ًا للربميل يف اليوم
ال�سابق.وبلغت العقود الآج��ل��ة خلام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي 59.96
دوالر ًا للربميل ،منخف�ضة �سنتني مقارنة

مع �سعر الت�سوية ال�سابقة .وبلغ خام
غرب تك�سا�س �أي�ضا ذروة  2019يف اليوم
ال�سابق عند  60.39دوالر ًا.وقال �سوكريت
فيجاياكار مدير تريفكتا ال�ست�شارات
الطاقة «منو االقت�صاد العاملي ما زال
ميثل مبعث قلق».
ويتباط�أ النمو االقت�صادي يف �أنحاء �آ�سيا
و�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية ،ومن املحتمل
�أن ي�ؤثر �سلبا على ا�ستهالك الوقود.لكن
�أ�سعار النفط تتلقى ه��ذا العام الدعم
من تخفي�ضات للإمدادات تنفذها منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك» وحلفاء
من خارج املنظمة مثل رو�سيا.
وبخالف تخفي�ضات الإنتاج الطوعية،
تتلقى �أ�سعار النفط دفعة من العقوبات
الأمريكية املفرو�ضة على �إيران وفنزويال
الع�ضوتني يف �أوبك.
وبلغت �شحنات النفط اخلام الإيراين يف
املتو�سط ما يزيد قليال عن مليون برميل
يوميا يف مار�س ،انخفا�ضا من  1.3مليون
برميل يوميا يف فرباير ومن ذروة �سجلتها
يف  2018بلغت ما ال يقل عن  2.5مليون
برميل يوميا يف �أبريل

بلغت أدنى مستوى يومي لها هذا العام

جازبروم تتوقع منافسة قوية

صادرات النفط اإليراني تراجعت في مارس

من صادرات الغاز األميركي

قال عمالق الغاز الرو�سي جازبروم يوم اخلمي�س �إن
�صادرات الغاز الطبيعي امل�سال الأمريكي �إلى �أوروبا
�ست�شكل مناف�سة قوية له ،يف تغيري مفاجئ يف لهجته
جتاه �إمدادات الغاز من الواليات املتحدة.
وق��ال �سريجي كومليف رئي�س �إدارة العقود بوحدة
الت�صدير يف جازبروم «من الوا�ضح �أن الغاز الطبيعي
امل�سال �سيكون املناف�س الرئي�سي يف املعركة من
�أج��ل امل�ستهلكني الأوروب��ي�ين» .وقللت جازبروم يف

ال�سابق من �ش�أن خماوف من �أن �إمدادات الغاز الطبيعي
من الواليات املتحدة �إلى �أوروبا قد يكون لها ت�أثري
على ن�شاطها ،مع قول م�س�ؤولني بال�رشكة �إن الغاز
الرو�سي �سيكون دائما �أرخ�ص من الواردات من الواليات
املتحدة .ويتدفق الغاز الطبيعي امل�سال من �أمريكا �إلى
�أوروب��ا منذ �أكتوبر من العام املا�ضي ،معيدا ت�شكيل
تدفقات الغاز يف القارة وم�ؤديا �إلى ارتفاع م�ستويات
املخزونات وت�ضييق فوارق الأ�سعار.

تعزيز استخدام الطاقة المتجددة
ُيوفر  4مليارات دوالر سنوي ًا
م��ع زي���ادة ت ��أث�ير التغريات
امل��ن��اخ��ي��ة ،ي���رى باحثون
�أن �إغ�ل�اق ال�ضوء والأج��ه��زة
الكهربائية غري الأ�سا�سية ميكن
�أن ينقذ ما يقرب من � 500شخ�ص
م��ن ال��وف��اة ب��أم��را���ض اجلهاز
التنف�سي كالربو �سنوي ًا.
وك�شف تقرير �صادر عن جملة
«�إن��ف�يرم��ن��ت��ال �ساين�س �أن��د
تكنولوجي» عن �أن احلكومات
عليها تعزيز ا�ستخدامات
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة لتوليد
الكهرباء من م�صادر؛ كالطاقة
ال�شم�سية وتوربينات الرياح
من �أجل توفري الأموال و�إنقاذ
ح��ي��اة ال��ك��ث�يري��ن امل��ه��ددة
بت�صاعد م��ع��دالت التلوث.
و�أ�شار التقرير �أنه ميكن توفري
ما يقرب من �أربعة مليارات
دوالر �سنوي ًا يتم �إه��داره��ا
على نفقات الرعاية ال�صحية
وم��ع��اجل��ة ح����االت �إ���ص��اب��ة
ب�أمرا�ض اجلهاز التنف�سي لو
مت االعتماد ب�شكل �أك�بر على
الطاقة املتجددة.

انخف�ضت �صادرات النفط الإيراين يف
مار�س �إلى �أدنى م�ستوى يومي لها
هذا العام ،بح�سب بيانات لتتبع
ال�سفن وم�صادر يف قطاع النفط،
حتى قبل �أن تطلب وا�شنطن ر�سميا من
الدول امل�ستوردة خف�ض م�شرتياتها
لتفادي انتهاك عقوبات �أمريكية.
و�أظ��ه��رت بيانات م��ن ريفينيتيف
ايكون وثالث �رشكات �أخرى تر�صد
ال�صادرات الإيرانية� ،أن ال�شحنات
بلغت يف املتو�سط مليون �إلى 1.1
مليون برميل يوميا حتى الآن هذا
ال�شهر .وهذا �أقل من فرباير حني
بلغت ال�شحنات  1.3مليون برميل
يوميا على الأقل.
وهبطت ال�شحنات من  2.5مليون
برميل يوميا على الأق��ل يف �أبريل
 ،2018قبل �شهر من �إعالن الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب ان�سحاب
الواليات املتحدة من اتفاقية 2015
النووية مع �إي��ران و�إع���ادة فر�ض
عقوبات ،وهو ما �أجج عاما من �أزمة
اقت�صادية يف البالد.
وتعهدت �إي��ران مبوا�صلة ت�صدير
النفط ،رغم جهود وا�شنطن خلف�ض
�شحناتها �إلى ال�صفر ،لكن هبوط
ال�����ص��ادرات قد يكون م��ؤ��شرا �آخر
�إلى �ضغوط اقت�صادية من احلظر.
وبالن�سبة ل�سوق النفط� ،سي�ضاف
هبوط ال�شحنات الإي��ران��ي��ة �إلى
تخفي�ضات الإن��ت��اج التي تقودها
منظمة �أوب��ك ،وي�أتي قبيل خطط
�أم�يرك��ي��ة مل��زي��د م��ن القيود على
�إع��ف��اءات �سخية م��ن العقوبات.
ويقول حمللون �إن من امل�ستبعد �أن
تكون �أوبك وحلفا�ؤها ،الذين بد�أوا

• ال�شحنات بلغت  1.1مليون برميل يومي ًا

تنفيذ اتفاق خلف�ض الإنتاج يف الأول
م��ن يناير لتعزيز الأ���س��ع��ار ،يف
عجلة من �أمرهم لتغيري امل�سار،
بدون دالئل ملمو�سة على نق�ص يف
املعرو�ض.
وقالت �سارة فاخ�شوري ،املحللة
لدى �إ�س.يف.بي �إنرجي انرتنا�شونال
ال�ست�شارات الطاقة« :نتوقع هبوط
���ص��ادرات النفط الإي��ران��ي��ة بعد
مايو,ورغم ذلك ،ال نعتقد �أن �أوبك
�ستزيد �إنتاجها حت�سبا النخفا�ض

ارتفاع عقود النفط الصينية رغم تراجع نظيرتها المقومة بالدوالر
ارتفعت �أ�سعار العقود الآجلة للنفط املقومة
باليوان ال�صيني م�ستفيدة ب�شكل رئي�سي
من تفا�ؤل امل�ستثمرين جتاه جهود «�أوبك»
ورو�سيا يف الق�ضاء على تخمة املعرو�ض
و�إع��ادة التوازن �إلى ال�سوق.وعند �إغالق
جل�سة �أم�س يف بور�صة �شنغهاي للطاقة،
ارتفعت �أ�سعار العقود الآجلة للخام ت�سليم
مايو بن�سبة � %0.35أو مبقدار  1.5يوان
لتغلق عند  460.9ي��وان للربميل «68.66
دوالر».
على جانب �آخ��ر ،تراجعت �أ�سعار عقود
خام «برنت» القيا�سي ت�سليم مايو بن�سبة
� %0.70إلى  67.39دوالر ًا للربميل ،فيما
انخف�ض خام «ناميك�س» الأمريكي بن�سبة
� %0.65إلى  59.60دوالر ًا للربميل ،و�أبدت
«�أوبك» وحلفا�ؤها عزمهما على موا�صلة كبح
الإم��دادات على الأق��ل حتى يونيو املقبل،
عندما يحني موعد االجتماع ال��ذي �ستتم
خالله مناق�شة جهود املنتجني لإنهاء تخمة
املعرو�ض النفطي.

شركة النفط العمانية مهتمة بمشروع مصفاة في سريالنكا
قالت حكومة �رسيالنكا �إن �رشكة
النفط العمانية التي ت�سيطر
عليها احلكومة �أو�ضحت �أنها
مهتمة باحل�صول على ح�صة
ت�صل �إل���ى  %30يف م�رشوع
لبناء م�صفاة نفطية جديدة على
ال�ساحل اجلنوبي للبالد.
ونفت وزارة النفط العمانية �أن
تكون وافقت على �رشاء احل�صة،
قائلة �إنها ال علم لها باال�ستثمار
ال����ذي �أع��ل��ن��ت ع��ن��ه حكومة

�رسيالنكا يوم الثالثاء .وكان
م�س�ؤولون �رسيالنكيون قالوا �إن
وحدة ا�ستثمارية يف �سنغافورة
ت�سيطر عليه جمموعة �أك��ورد
الهندية �ستح�صل على ح�صة
قدرها .%70
وقال رئي�س الوزراء ال�رسيالنكي
رانيل ويكرم�سينغ يف الربملان
�إن احلكومة العمانية �أر�سلت
ر���س��ال��ة ت��ق��ول �إن��ه��ا مهتمة
بامل�شاركة يف امل�رشوع البالغ

قيمته  3.85م��ل��ي��ارات دوالر
والذي قد ي�صبح �أكرب ا�ستثمار
�أجنبي مبا�رش يف اجلزيرة و�إن
مناق�شات جت��ري ح��ول ح�صة
قدرها .%30
و�أ���ض��اف �أن احل�صة قد ترتفع
�إلى  .%40ويف وقت �سابق قال
جمل�س اال�ستثمار يف �رسيالنكا
�إن �رشكة النفط العمانية «عبرً ت
ع��ن نيتها القوية للم�شاركة
بح�صة ت�صل �إل��ى  ،%30و�إن

هذا يتوقف على التو�صل التفاق
بني الأط��راف املعنية» .وهذه
هي امل��رة الثانية يف الأ�شهر
القليلة املا�ضية التي يعلن
فيها م�س�ؤولون �رسيالنكيون عن
اتفاق قبل �إمتامه .وقال جمل�س
اال�ستثمار ال�رسيالنكي �إن �رشكة
عمان للتجارة الدولية م�ستعدة
�أي�ضا لتزويد امل�صفاة اجلديدة
بكل متطلباتها من اللقيم �إ�ضافة
�إلى ت�سويق املنتجات املكررة

التي �ستنتجها مثل البنزين.
وقال م�س�ؤولون باملجل�س �إن
ويكرم�سينغ �سيد�شن العمل
يف ج��زء م��ن امل����شروع ،بناء
�صهاريج لتخزين النفط ،يوم
االحد يف حفل �سيقام يف ذكرى
م��رور  70عاما على مولده.
و�أ���ض��اف��وا �أن تكلفة املرحة
الأولى من امل�رشوع تبلغ نحو
 1.85مليار دوالر و�ستدفعها
�أكورد.

«بتروتشاينا» تعتزم ضخ أكبر إنفاق رأسمالي في أربع سنوات
قالت �رشكة برتوت�شاينا� ،أكرب منتج للنفط
والغاز يف �آ�سيا ،يف �إف�صاح �أر�سلته �إلى
بور�صة هونغ كونغ� ،إنها تعتزم زيادة
الإن��ف��اق الر�أ�سمايل �إل��ى  300مليار يوان
« 45مليار دوالر» يف  2019مبا ميثل زيادة
ن�سبتها  %17عن العام املا�ضي.
وت��أت��ي زي��ادة الإن��ف��اق �إل��ى ق��رب م�ستوى

قيا�سي مع تعهد ال�رشكة بتعزيز �إنتاج النفط
والغاز واالحتياطات ،ا�ستجابة لدعوة بكني
بتح�سني �أم��ن الطاقة يف البالد .وتوقعت
ال�رشكة �أن ي�صل �إنتاجها من النفط اخلام هذا
العام �إلى  905.9ماليني برميل ،و�إنتاجها
من الغاز �إل��ى  3811.0مليار ق��دم مكعبة
ب�إجمايل مكافئ للنفط والغاز يبلغ 1541.2

�صادرات النفط الإيراين ،لكن فقط
�إذا كانت هناك ع�لام��ات وا�ضحة
يف ال�سوق على املزيد من اخلف�ض
يف �صادرات �إي��ران �أو فنزويال� ،أو
الإثنتني معا».
و�أ�صبحت م�ستويات ال�صادرات
الإيرانية �أكرث �ضبابية منذ �رسيان
العقوبات الأم�يرك��ي��ة على قطاع
النفط يف البالد يف نوفمرب املا�ضي،
رغم �أن تقديرات للإمدادات يف مار�س
تقع يف نطاق �أ�ضيق مقارنة مع �أ�شهر

�سابقة.وقالت كبلر ،وهي �رشكة
تر�صد تدفقات النفط� ،إن ال�شحنات
الإيرانية يف مار�س حتى الآن هبطت
ب�شكل حاد �إلى  1.03مليون برميل
يوميا ،من  1.44مليون برميل يوميا
يف فرباير و�أ�ضافت كبلر يف تقرير
«كانت هناك �صعوبة يف حتميالت
اخلام الإي��راين طوال الن�صف الأول
من مار�س» ،لكن ال�صادرات �ستقرتب
م��ن  1.3مليون برميل يوميا يف
الفرتة املتبقية من ال�شهر.

مليون برميل ،وذلك يف البيان الذي �أعلنت
فيه عن نتائجها .وت�شري ح�سابات �إلى
�أن �صايف �أرباح برتوت�شاينا للربع الرابع
انخف�ضت بن�سبة  %18مقارنة بذات الفرتة
من العام ال�سابق �إلى  4.46مليارات يوان،
م�سجلة �أ�سو�أ �أداء ف�صلي لل�رشكة منذ الربع
الثالث لعام .2016لكن �إي��رادات ال�رشكة

للربع الرابع ارتفعت �إلى  644مليار يوان،
مقارنة بت�سجيلها  558مليار يوان قبل عام.
وزادت �أرباح ال�رشكة ال�صافية لعام 2018
ب�أكمله ب�أكرث من مثليها �إل��ى  52.6مليار
ي��وان ،م�سجلة �أف�ضل زي��ادة منذ .2014
وارتفعت الإيرادات �إلى  2.35تريليون يوان،
بزيادة بلغت  %17عن .2017

• عقود النفط ال�صينية ا�ستفادت من تفا�ؤل امل�ستثمرين

أسعار المنتجات تدعم أرباح شركات
البتروكيماويات السعودية
ارت����ف����ع����ت �أرب����������اح ��ش�رك���ات
البرتوكيماويات ،املدرجة ب�سوق
الأ�سهم ال�سعودية ،ب�شكل ملحوظ،
خالل عام  ،2018مقارنة بالعام
 ،2017بدعم مبا�رش م��ن �أ�سعار
املنتجات.وك�شفت �إح�صائية بناء
على �إف�صاحات ال�رشكات ،ارتفاع
�أرب����اح �� 12شرك��ة تعمل مبجال
البرتوكيماويات� ،إلى  32.5مليار
ريال ،بالعام املا�ضي ،مقابل 26.4
مليار ريال للعام ال�سابق ،بارتفاع
بلغ نحو  .%23وي�ضم قطاع املواد
الأ�سا�سية بال�سوق ال�سعودي 13
�رشكة يرتكز ن�شاطها الرئي�سي يف
البرتوكيماويات� ،أعلنت جميعا
عن نتائجها املالية للعام ،2018
با�ستثناء �رشكة اللجني ،التي عادة
تت�أخر يف �إعالن النتائج .و�سجلت 9
�رشكات منوا ب�صايف الأرباح ،خالل
عام  ،2018مقارنة بالعام ،2017
مقابل تراجع �أرباح �رشكة واحدة،

وحت��ول��ت �رشكتان �إل��ى الربحية
مقابل خ�سائر للعام ال�سابق.
وا�ستطاعت ال�رشكة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية «�سابك» �أن
تقتن�ص نحو  %66من �أرياح �رشكات
البرتوكيماويات ،يف عام .2018
و�أعلنت ال�رشكة عن حتقيق �صايف
ربح بلغ  21.52مليار ريال ،بالعام
املا�ضي ،مقابل  18.43مليار ريال،
للعام ال�سابق ،بارتفاع ن�سبته
 .%16.8وعزت ال�رشكة منو �صايف
ال��رب��ح ب��ال��ع��ام  ،2018مقارنة
بالعام � ،2017إلى ارتفاع �أ�سعار
بيع املنتجات وزي���ادة الكميات
املباعة.
وج��اءت «ين�ساب» باملركز الثاين
من حيث �أعلى الأرب���اح ،بالعام
 ،2018ب�صايف ربح بلغ  2.4مليار
ري��ال مقارنة بـ 2.38مليار ريال
للعام  ،2017بارتفاع هام�شي بلغ
.%1.6

