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تصب في مصلحة بلوغ خام برنت مستوى  80دوالراً للبرميل

نفطيون :التقلبات السعرية في سوق النفط
ستكون محدودة في الشهور المقبلة
رغ��م امل��وج��ة ال�صعودية لأ�سعار
النفط� ،إال �أن حالة التقلبات ما
زال��ت �سمة �أ�سا�سية يف ال�سوق،
حيث ا�ستهلت �أ�سعار النفط اخلام
تعامالت الأ�سبوع على تراجع ب�سبب
بع�ض التباين يف بيانات املعرو�ض
النفطي.
ي�أتي ذلك بعد �أن كانت �أ�سعار خام
برنت قد �سجلت �أعلى م�ستوى لها
يف خم�سة �أ�شهر فيما ال تزال الأ�سعار
تتلقى الدعم الأكرب من خف�ض الإنتاج
الذي تقوده دول «�أوب��ك» وخارجها
ع�ل�اوة على ت ��أث�ير ال��ع��ق��وب��ات يف
كل من �إي��ران وفنزويال واملخاطر
اجليو�سيا�سية يف اجلزائر وليبيا.
ويقاوم ارتفاع الأ�سعار الزيادات
امل��ت��وال��ي��ة ل�ل�إن��ت��اج الأم�ي�رك���ي
وامل��خ��اوف على النمو االقت�صادي
ال��ع��امل��ي ج���راء ا���س��ت��م��رار ت�أثري
النزاعات التجارية فيما ال تزال
بيانات الطلب العاملي مت�أرجحة
ومت�ضادة لكنها �إيجابية يف الغالب.
وقال حمللون وخمت�صون نفطيون�« :إن
التقلبات ال�سعرية �ستكون حمدودة
يف ال�شهور املقبلة ،حيث �إن �أغلب
التوقعات ت�صب يف م�صلحة بلوغ
خام برنت م�ستوى  80دوالرا للربميل
بحلول �صيف هذا العام.و�أ�شاروا �إلى
�أن ذلك يرجع �إلى ت�أثري عدة عوامل
جمتمعة� ،أبرزها تخفي�ضات الإنتاج
واملخاطر اجليو�سيا�سية وتعايف
الطلب ون�شاط �صناديق التحوط
وغريها من العوامل التي تب�رش مبزيد
من الآف��اق الإيجابية لل�سوق خالل
العام احلايل على �أقل تقدير.
وذكر املحللون �أنه يف املقابل يتوقع

البع�ض الآخر �أال ت�صل الأ�سعار �إلى
م�ستوى  80دوالرا ،ومثال على ذلك
بنك جولدمان �ساك�س ،ال��ذي يرى
�أن الأ�سعار �ستوا�صل االرتفاع لكنها
�ستواجه �أي�ضا �ضغوطا متزايدة من
انتعا�ش الإمدادات الأمريكية من النفط
اخل��ام ع�لاوة على احتمال تخفيف
«�أوبك» تخفي�ضات الإنتاج ،ا�ستجابة
ملطالبات امل�ستهلكني املتكررة يف

هذا ال�ش�أن.
وق��ال روب��رت �شتيهرير مدير معهد
فيينا الدويل للدرا�سات االقت�صادية:
«�إن الطفرات ال�سعرية التي تت�سبب
فيها املخاطر اجليو�سيا�سية هي
طفرات وا�سعة وم�ؤثرة» ،م�شريا �إلى
�أن ال�سوق تواجه حتديات كبرية
ب�سبب غياب اال�ستقرار يف عدد غري
قليل من الدول املنتجة ،معظمها من

إلى  70.72دوالراً للبرميل

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي
� 2سنت يف تعامالت �أول �أم�س
لي�صل �إل��ى  70.72دوالر ًا مقابل
 70.70دوالر ًا للربميل اجلمعة
املا�ضي؛ وذلك وفق ًا لل�سعر ُ
املعلن
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وعاملي ًا ،هبطت �أ�سعار النفط
خالل تعامالت �أم�س مع خماوف
تخمة املعرو�ض وقبيل الك�شف
عن بيانات املخزونات الأمريكية
الأولية .وكان وزير املالية يف

توقعات بنمو
إنتاج النفط
الصخري لمستوى
قياسي في مايو
ذكرت �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية يف تقرير �شهري
�إن م��ن املتوقع �أن يرتفع
�إن��ت��اج ال��والي��ات املتحدة
من  7مكامن رئي�سية للنفط
ال�صخري بنحو � 80أل��ف
برميل يوميا يف مايو �إلى
م�ستوى قيا�سي يبلغ 8.46
ماليني برميل يوميا.
ومن املتوقع �أن ت�أتي �أكرب
زي���ادة م��ن ح��و���ض برميان
يف تك�سا�س ونيو مك�سيكو،
حيث من املنتظر �أن يرتفع
الإنتاج � 42ألف برميل يوميا
�إل��ى ذروة جديدة عند نحو
 4.14ماليني برميل يوميا يف
مايو.
على �صعيد منف�صل ،قالت
�إدارة معلومات الطاقة �إن
من املتوقع �أن يرتفع �إنتاج
الغاز الطبيعي يف الواليات
املتحدة �إلى م�ستوى قيا�سي
عند  79.8مليار قدم مكعبة
يوميا يف مايو .و�سيمثل ذلك
ارتفاعا قدره  0.9مليار قدم
مكعبة يوميا عن توقعات
�أب��ري��ل ،و�سي�شكل الزيادة
ال�شهرية ال�ساد�سة ع�رشة
على التوايل .وكان الإنتاج
قد بلغ  67.4مليار قدم مكعبة
يوميا يف مايو م��ن العام
املا�ضي.

رو�سيا ��صرح بنهاية الأ�سبوع
املا�ضي� ،أن منظمة �أوبك ورو�سيا
قد يقرران زيادة الإنتاج من �أجل
املحاربة على ح�صتهم ال�سوقية
مع الواليات املتحدة ،لكنه �أ�شار
�أن مثل تلك اخل��ط��وة ق��د ت���ؤدي
�إل��ى خف�ض �سعر اخل��ام �أدن��ى 40
دوالر ًا.وي�ستقر الإنتاج الأمريكي
من اخلام يف الفرتة الراهنة عند
�أعلى م�ستوى على الإط�لاق حيث
�إن��ه بنهاية الأ�سبوع املنتهي يف

� 5أب��ري��ل احل���ايل ا�ستقر �إنتاج
الواليات املتحدة من النفط عند
م�ستوى  12.200مليون برميل
يومي ًا.
وانخف�ض �سعر العقود الآجلة خلام
«برنت» القيا�سي ت�سليم يونيو
بنحو � %0.4إل��ى  70.91دوالر ًا
للربميل .كما تراجع �سعر العقود
الآجلة خلام «ناميك�س» الأمريكي
ت�سليم مايو بن�سبة  %0.2عند
 63.27دوالر ًا للربميل.

أوزبكستان تخطط المتالك كيان
نفطي يضاهي «شل» و«توتال»
تطمع �رشكة النفط والغاز احلكومية
الأوزبكية يف حتقيق هدف جريء
للغاية ،وهو �أن ت�صبح ن�سخة جديدة
من كيانات مثل «رويال دات�ش �شل»
�أو «بي بي» ،و�أن تن�ضم �إلى كربى
�رشكات الطاقة يف العامل بوجه
عام ،ورغم �أنها ال تزال يف مرحلة
مبكرة لبلوغ ه��ذه املكانة ،ف�إن
«�أوزبك نفط جاز» التي ت�سهم بن�سبة
 %15من الناجت املحلي للبالد،
اتخذت خطوات �أولية نحو بلوغ
هدفها الطموح من خالل احل�صول
على حريتها من احلكومة للعمل
ككيان جت��اري م�ستقل.كما عينت
ال�رشكة «بهودريجون �صديقوف»
رئي�سا
عاما،
البالغ من العمر ً 39
ً
ج��دي � ًدا ملجل�س الإدارة ،وال��ذي
�سي�رشف على ال��ت��ح��ول املخطط
ل��ه ،واال�ستفادة م��ن الإ�صالحات
التي يتم تنفيذها يف جميع �أرجاء
البالد حتت قيادة الرئي�س «�شوكت
مري�ضيايف».
حتدي �رشكات النفط الكربى لي�س
اً
خيال ،لأن «�أوزبك نفط جاز» لديها
احلجم وامل��وارد التي ت�ؤهلها كي
ت�صبح قوة دولية� ،إذ يعمل لديها
�أكرث من � 100ألف عامل� ،أي �أكرث
بنحو  %30عن القوة العاملة لـ
«���ش��ل» ،ع�لاوة على امتالك البالد
احتياطيات كبرية من الطاقة.
ويف �إ�شارة �إل��ى حتركاته الأولية
لتحويل ال����شرك��ة �إل���ى مناف�س
حقيقي لكربى �رشكات النفط يقول
«�صديقوف» :من الآن ف�صاع ًدا� ،أمتنى
�أن تلعب «�أوزب��ك نفط جاز» دورها
ككيان جتاري فقط وتركز على جني
الأرباح.
وتلقى طموح التطوير والتحديث لـ

�أع�ضاء منظمة «�أوب��ك» خا�صة �إيران
وفنزويال وليبيا واجلزائر.
و�أك��د وج��ود توترات �أخ��رى يف دول
خ���ارج «�أوب����ك» م��ن امل�شاركني يف
�إعالن التعاون ،مثل ال�سودان وجنوب
ال�سودان ،الفتا �إلى �أن «�أوبك» �أدركت
يف التوقيت املنا�سب �أن مواجهة هذه
التحديات من ال�صعب �أن تتم ب�شكل
فردي ومن هنا �أ�س�ست ل�رشاكة وا�سعة
وق��وي��ة ب�ين املنتجني يف «�أوب���ك»
وخارجها التي من املتوقع �أن يزداد
دورها يف قيادة ال�سوق العاملية يف
الأعوام املقبلة.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق���ال �سيفني �شيميل
م��دي��ر ��شرك��ة «يف ج��ي �إن��د���س�تري»
الأملانية�« ،إن كبار عمالء النفط
الإي����راين ين�سحبون تدريجيا من
�إب��رام �صفقات جديدة ترقبا لنتائج
مراجعة ال��ت��ن��ازالت التي منحتها
الإدارة الأمريكية لثمانية من م�شرتي
النفط الإيراين ،التي �سيتم �إجرا�ؤها
ال�شهر املقبل» ،م�شريا �إلى �أن كوريا
اجلنوبية وهي من �أكرب عمالء النفط
الإي���راين �أج��رت بالفعل تخفي�ضات
وا�سعة يف �شهر مار�س املا�ضي على
وارداتها من �إيران بنحو .%12
وذكر �أن الإدارة الأمريكية من املحتمل
�أن تبدي بع�ض املرونة فيما يتعلق
بالهدف ال�صعب لديها وهو الو�صول
بال�صادرات الإيرانية �إل��ى م�ستوى
ال�صفر ،الفتا �إل��ى �أن هذه املرونة
بالت�أكيد رمبا ت�أتي حت�سبا ملزيد
من االرتفاعات يف �أ�سعار النفط اخلام
التي قد ت�صل �إلى نحو  80دوالرا هذا
ال�صيف ،على الرغم من عدم الر�ضا
الأمريكي عن هذا الأمر.

«أم أم أيه سي» :أسعار النفط الخام
تتلقى دعم ًا جيداً من التفاؤل
قال �أندريه غرو�س مدير قطاع �آ�سيا يف
�رشكة «�أم �أم �أيه �سي» الأملانية للطاقة،
«�إن �أ�سعار النفط اخلام تتلقى دعما جيدا
من التفا�ؤل بقرب �إنهاء النزاعات التجارية
بني ال�صني والواليات املتحدة ،خا�صة
يف �ضوء م�ؤ�رشات عن �أن املفاو�ضات بني
اجلانبني تقرتب من النهاية ،الفتا �إلى
ت�أثري ذلك القوي يف دعم النمو االقت�صادي
العاملي وتبديد القلق ب�ش�أن الطلب على
النفط اخلام.
و�أو�ضح �أن بع�ض البيانات ال�ضعيفة عن
الطلب �أو حدوث بع�ض التوترات التجارية
هى التي ت�ضغط على الأ�سعار وتكبح
حتقيق مزيد من املكا�سب ،مبينا �أنه ب�شكل
عام تذهب �أغلب توقعات �رشكات الطاقة
�إل��ى �أن الطلب �سيظل قويا خا�صة من
ال�صني والهند وهو ما �سيعزز االرتفاعات
ال�سعرية بحلول �صيف هذا العام ورمبا
ت�صل م�ستويات قيا�سية جديدة يف �صعود
الأ���س��ع��ار ،خا�صة م��ع ن�شاط �صناديق
التحوط.
بدورها� ،أكدت �أنرب يل املحللة ال�صينية
يف �رشكة «رينج» الدولية� ،أن العقود
الآجلة للنفط اخل��ام تتجه �إل��ى التزايد
بف�ضل توقعات �صعود الأ�سعار ب�شكل قوي
خالل الفرتة املقبلة ،خا�صة بعد انهيار
الإنتاج الفنزويلي �إلى �أقل من مليون برميل
يوميا واال�شتباكات حول العا�صمة الليبية
طرابل�س التي تهدد بتقلي�ص وا�سع يف
الإمدادات الليبية من النفط اخلام.
و�أ�شارت �إل��ى �أن اخل��روج الربيطاين من
االحتاد الأوروبي �سيكون له �أي�ضا ت�أثريه
يف �أ�سواق النفط والغاز ورمبا يكون داعما
ل�صعود الأ�سعار� ،إل��ى نحو  80دوالرا
للربميل ،مع زيادة الطلب الربيطاين بعد
التخلي عن االلتزامات الأوروبية ال�سابقة
التي حتد من االعتماد على الطاقة التقليدية
وت�ضغط يف اجت��اه �رسعة التحول نحو
الطاقة املتجددة للو�صول �إلى م�ستوى
ال�صفر يف االنبعاثات الكربونية.

النفط يمحو خسائره ...و«برنت» يعاود االرتفاع
فوق  71دوالراً

النفط الكويتي يرتفع

• ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

اقتصاد

دعما من حما�س رئي�س
«�صديقوف» ً
البالد «مريزيوييف» الذي اعتلى �سدة
احلكم عام  ،2016وتعهد بتحرير
البالد التي ُعرفت بالأوتوقراطية
واالنغالق �ساب ًقا.
و�أحد �أهداف «�صديقوف» هو احل�صول
على ت�صنيف ائتماين دويل ،ما ميكن
ال�رشكة من جمع الأموال عرب �أ�سواق
ال�سندات ،ويقول :نحن نركز على
املرحلة الأولى «الت�صنيف الدويل»،
وب�شكل عام �أعتقد �أن «�أوزب��ك نفط
جاز» �ستغدو �رشكة عاملية تتمتع
بال�شفافية.وتتوقع ال�رشكة �أن
جتمع مليار دوالر من بيع ال�سندات،
وه��و نف�س املبلغ ال���ذي جمعته
احلكومة ع�بر ال�سندات يف وقت
�سابق من هذا العام ،ما ي�ساعدها يف
�سداد تكاليف امل�رشوعات التجارية
وتطوير عمليات امل�سح اجليولوجي
و�إنتاج النفط والغاز.
وجتري ال�رشكة بالفعل حمادثات
م��ع ك��ي��ان��ات م��ث��ل�� ،شرك��ة «ب��ي
ب���ي» ،و��شرك��ة النفط احلكومية
يف �أذربيجان «�سوكار» ،و�رشكة
«ت���وت���ال» ،ل��ل��ت��ع��اون يف �أع��م��ال
املنبع وا�ستك�شاف النفط والغاز
و�إنتاجهما ،كما تبني عالقات مع
�رشكة «مبادلة» الإماراتية و�رشكات
كورية ويابانية لتوريد املعدات.
وه��ن��اك �إمكانية لإق��ام��ة عالقات
مع �رشكات الطاقة الرو�سية مثل
«جازبروم» و«لوك �أوي��ل» ،خا�صة
�أن مو�سكو هي امل�ستثمر املهيمن يف
قطاع النفط والغاز الأوزبكي ،حيث
متثل ن�صف �إج��م��ايل اال�ستثمارات
الأجنبية امل��ب��ا��شرة ب��ه ،ويقول
«كابيتونوف» �إنها �ستكون خطوة
على الطريق ال�صحيح.

حمت �أ�سعار النفط خ�سائرها وحتولت
لالرتفاع عقب تقارير �أف��ادت ب�أن
كبار م�شرتي اخلام الإي��راين �أوقفوا
�صادراتهم من طهران ،ورغم توقعات
�إدارة معلومات الطاقة بارتفاع
الإم����دادات ال�صخرية �إل��ى م�ستوى
قيا�سي ال�شهر املقبل.
وعلى �صعيد ال��ت��داوالت ،ارتفعت
�أ�سعار العقود الآجلة خلام «برنت»
القيا�سي ت�سليم يونيو ،بن�سبة
� %0.10إلى  71.24دوالر ًا للربميل،
فيما ارتفع خام «ناميك�س» الأمريكي
ت�سليم مايو بن�سبة � %0.25إلى
 63.57دوالر ًا للربميل.
ونقلت «بلومربغ» عن م�صادر مطلعة
قولها� ،إن كبار م�ستوردي النفط
الإي��راين -ال�صني واليابان وكوريا
اجلنوبية -توقفوا عن �رشاء اخلام
م��ن ط��ه��ران ،ترق ًبا ل��ق��رار البيت
الأبي�ض ب�ش�أن متديد �أو وقف العمل
بالإعفاءات املمنوحة لهم.
م��ن ن��اح��ي��ة �أخ����رى ،ق��ال��ت �إدارة

تركمانستان

تستأنف تصدير

الغاز إلى روسيا
بعد توقف
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قالت �رشكة الغاز الرو�سية
ال��ع��م�لاق��ة غ���ازب���روم �إن
ت��رك��م��ان�����س��ت��ان ا�ست�أنفت
ت�صدير الغاز الطبيعي �إلى
رو�سيا بعد توقف ا�ستمر 3
�سنوات ،م�ؤكدة بذلك تقرير ًا
ن�رشه موقع �أورينت.تي�.إم
الإخ���ب���اري الإل���ك�ت�روين يف
تركمان�ستان.
ومل تف�صح غازبروم �أو التقرير
الإعالمي الرتكمان�ستاين عن
�أي تفا�صيل تتعلق بال�سعر
�أو ال��ك��م��ي��ات ،ومل يت�سن
احل�صول على تعليق فوري
من حكومة تركمان�ستان.
كانت رو�سيا �أكرب م�شرت لغاز
تركمان�ستان حتى ،2010
حينما بد�أت الأخرية الت�صدير
�إلى ال�صني.وخف�ضت رو�سيا
حينئذ وارداتها ،و�أوقفتها
متام ًا يف �أوائل  ،2016وهو
ما �أ�سهم يف هبوط �إي��رادات
تركمان�ستان م��ن العملة
ال�صعبة ،ويناق�ش الطرفان
منذ ذلك احلني �رشوط ًا جديدة
لإم���دادات الغاز ،و�أجريت
�آخ��ر جولة من املحادثات
ال�شهر املا�ضي.
وق����ب����ل حت����وي����ل ب��ع�����ض
التدفقات �إلى ال�صني ،كانت
تركمان�ستان ت�ضخ ما ي�صل
�إلى  50مليار مرت مكعب من
الغاز �سنوي ًا �إل��ى رو�سيا،
واليوم ،ت�صدر ما ي�صل �إلى
 40مليار مرت مكعب �سنوي ًا
باجتاه ال�رشق ،بينما تنتج
نحو  70مليار مرت مكعب.

معلومات الطاقة يف تقرير لها،
�إن �إنتاج النفط اخلام ال�صخري يف

• أسعار النفط تتحول لالرتفاع

ال��والي��ات املتحدة �سريتفع مبقدار
� 80ألف برميل يوم ًيا ،لي�سجل 8.46

ماليني برميل يوم ًيا خالل مايو ،وهو
م�ستوى قيا�سي.

العقوبات خلقت عجزاً في معروض النفط

روسيا تستفيد من حظر النفط الفنزويلي
م�صائب قوم عند قوم فوائد ،هذا املثل ينطبق على
ال�رشكات الرو�سية املنتجة خلام الأورال الذي
ترتفع فيه ن�سبة الكربيت ،حيث �إنها ا�ستفادت
من احلظر الأمريكي على العا�صمة الفنزويلية
كراكا�س ،رغم املعار�ضة الرو�سية الر�سمية للتدخل
الأم�يرك��ي.و�أن العقوبات التي فر�ضتها وا�شنطن
على �إمدادات النفط من فنزويال و�إيران خلقت عجز ًا
يف معرو�ض النفط ،وال �سيما من نوعية اخلامات
عالية الكربيت ،التي يتم ا�ستخراجها ب�صعوبة يف
الواليات املتحدة.يذكر �أن عدة م�صاف �أمريكية
�صممت ال�ستهالك اخلامات عالية الكربيت التي
ت�ستورد من فنزويال ،حيث كانت �أمريكا من �أكرب
م�شرتي النفط الفنزويلي طوال العقود املا�ضية،
وذل��ك قبل ا�ستفحال اخل�لاف بني نظام مادورو
و�إدارة الرئي�س دونالد ترامب.
و�أ�ضافت الوكالة� ،أن ال�ضغوط التي متار�سها
وا�شنطن على ال�رشكات الأجنبية لوقف �رشاء النفط
من فنزويال و�إي��ران ،دفعت امل�شرتين �إلى النفط
الرو�سي وخا�صة من نوعية �أورال.وقال خبري يف
�أ�سواق النفط� ،إن «نفط الأورال� ،أخذ منحى �إيجابي ًا
يف الأ�سعار ،مقارنة بـخام «برنت» ،ولي�س هناك

�سبب لالعتقاد ب�أن �سعر خام �أورال �سينخف�ض يف
امل�ستقبل القريب».
ويرى املحللون� ،أن �إقبال امل�شرتين على النفط
الرو�سي من خام �أورال� ،ساهم يف زيادة �إيرادات
�رشكات النفط الرو�سية خالل مار�س ،بواقع 140
مليون دوالر ،مقارنة ب�شهر �أكتوبر من العام
املا�ضي.
�إل��ى ذل��ك ،ت�سعى رو�سيا من خ�لال تدخلها يف
فنزويال حلماية نظام الرئي�س نيكوال�س غوايدو،
حلماية م�صاحلها يف فنزويال .وح�سب �صحيفة
«كومري�سانت» ،االقت�صادية الرو�سية ،ف�إن مو�سكو
قد ح�صلت على تطمينات حول حماية م�صاحلها من
املعار�ضة الفنزويلية التي يقودها خوان غوايدو.
وق��ال الربملاين الفنزويلي توما�س غوانيبا،
ل�صحيفة «كومري�سانت»�« :أعتقد �أن جميع العقود
الرو�سية التي مت توقيعها ب�شكل �صحيح وقانوين
�سيتم االعرتاف بها» .و�أ�ضاف �أن «تغيري احلكومة
يف فنزويال ال ي�شكل �أي خطر على م�صالح رو�سيا.
نحن نهدف �إلى احلفاظ على العالقات التجارية
واالقت�صادية مع جميع دول العامل ،مبا يف ذلك
رو�سيا».

العراق يصدر  3.25ماليين برميل
يومي ًا من موانئ الجنوب

• ثامر الغضبان

ق��ال م�صدران نفطيان �أم�س �إن
العراق �صدر  3.25ماليني برميل
يوميا من موانئ جنوب البالد
منذ بداية ال�شهر احلايل.كان
متو�سط �صادرات النفط العراقية
 3.377ماليني برميل يوميا يف
مار�س انخفا�ضا من  3.62ماليني
برميل يوميا يف ال�شهر ال�سابق،
حيث عطل �سوء الأحوال اجلوية
التحميالت بينما وا�صل العراق
ع�ضو �أوبك تقلي�ص �إمداداته.

وقال وزير النفط العراقي ثامر
الغ�ضبان �إن وزارة النفط �ست�شيد
م�صفاة يف كركوك بطاقة � 150ألف
برميل يوميا .وق��ال الغ�ضبان
خالل زيارة �إلى املدينة الواقعة
يف �شمال العراق «الوزارة و�ضعت
اللم�سات النهائية لإن�شاء م�صفاة
ا�ستثمارية يف كركوك بطاقة 150
�أل���ف برميل باليوم وب�أحدث
املوا�صفات العاملية» ح�سبما
�أفاد بيان للوزارة.

