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أدت إلى مكاسب بنحو  % 30خالل الربع األول

محللون« :أوبك» تتمسك بخفض اإلمدادات لتصحيح تخمة معروض النفط
يرى حمللون نفطيون �أن منظمة الدول املنتجة
للنفط «�أوبك» مازالت م�رصة على التم�سك بخف�ض
الإم��دادات النفطية لت�صحيح تخمة املعرو�ض،
التي حدثت نهاية العام املا�ضي ،و�إنعا�ش
الأ�سعار ،جراء القرار املفاجئ لوا�شنطن مبنح
�إعفاءات لثماين دول م�شرتية للنفط الإي��راين.
ويتوقع املحللون �أن توا�صل �أ�سعار اخلام
مكا�سبها ال�سعرية خالل الأ�سبوع احلايل ،وذلك
بعد �أن اختتمت الأ�سبوع املا�ضي على رابع مك�سب
�أ�سبوعي خلام برنت و�سابع مك�سب �أ�سبوعي للخام
الأمريكي وبقيت �أ�سعار برنت حول  72دوالرا
للربميل.
وي�ؤكد ه ��ؤالء �أن الأ�سعار تتلقى دعما قويا من
تخفي�ضات الإنتاج ،التي ينفذها حتالف «�أوبك»+
منذ بداية العام ،مقل�صة املعرو�ض النفطي بنحو
 1.2مليون برميل يوميا ،و�أدت �إلى مكا�سب بنحو
 %30خالل الربع الأول.
و�أ�ضاف املحللون �أن العوامل الداعمة ل�صعود
الأ�سعار ت�شمل تباط�ؤ �أن�شطة احلفر يف الواليات
املتحدة ،ع�لاوة على تفاقم ت�أثري العقوبات
االقت�صادية الأمريكية على �إي���ران وفنزويال،
التي �أدت �إلى تهاوي الإنتاج يف البلدين ،وجاء

ذلك بالتوازي مع تخفي�ضات طوعية يف الإنتاج
ال�سعودي ،التي كانت العامل الرئي�س يف التخل�ص
من وفرة املعرو�ض بالأ�سواق وعالج ارتفاع م�ستوى
املخزونات الأمريكية� ،إ�ضافة �إل��ى املخاوف
ب�ش�أن ا�ستقرار الإمدادات النفطية من ليبيا يف �ضوء
ا�شتعال الو�ضع ال�سيا�سي يف البالد.
و�أو�ضح املحللون �أن ال�سوق ترتقب يوم « 2مايو»
املقبل ،ال��ذي �ستعلن فيه الإدارة الأمريكية
موقفها من جتديد التنازالت مل�شرتي اخلام
الإيراين الثمانية ،ويجيء ذلك يف الوقت الذي
�أوقفت فيه اليابان �إبرام �أي �صفقات جديدة مع
طهران ،حفاظا على عالقتها مع الواليات املتحدة
وانتظارا للموقف النهائي ب�ش�أن التنازالت.
ويف هذا الإطار ،يقول روبني نوبل مدير �رشكة
«�أوك�سريا» لال�ست�شارات املالية� ،إن �أ�سعار
النفط حققت مكا�سب قيا�سية يف ال�شهور املا�ضية
ومن املرجح �أن توا�صل م�سرية املكا�سب ب�سبب
معطيات ال�سوق الراهنة ،التي تدعم �صعود
الأ�سعار ،خا�صة خف�ض الإنتاج من قبل حتالف
املنتجني وت�أثري العقوبات االقت�صادية وتباط�ؤ
�أن�شطة احلفر الأمريكية وانح�سار املخاوف على
النمو االقت�صادي.و�أو�ضح �أن الإدارة الأمريكية

�ستوا�صل ال�ضغوط على �إيران خلنق �إنتاجها �إلى
م�ستوى ال�صفر ،ولذا حثت وا�شنطن منتجني يف
«�أوبك» وخارجها على زيادة الإنتاج.
من ناحيته ،يقول روبرت �شتيهرير مدير معهد
فيينا الدويل للدرا�سات االقت�صادية� ،إن �أ�سعار
النفط ت�سجل بالفعل �أعلى م�ستوياتها يف خم�سة
�أ�شهر ،وقد توا�صل م�سرية املكا�سب يف الربع
الثاين ،خا�صة مع �إ��صرار «�أوب��ك» على التم�سك
بخف�ض امل��ع��رو���ض النفطي لت�صحيح تخمة
املعرو�ض ،التي حدثت نهاية العام املا�ضي،
جراء القرار املفاجئ لوا�شنطن مبنح �إعفاءات
لثماين دول م�شرتية للنفط الإيراين.
و�أ���ض��اف �شتيهرير �أن وق��ف العمل بالتنازالت
مل�شرتي النفط الإيراين �سيدفع الأ�سعار دون �شك
�إلى قرابة  80دوالرا للربميل.من جانبه ،يرى
ديفيد لدي�سما املحلل يف �رشكة «�ساوث كورت»
الربيطانية ال�ست�شارات الطاقة� ،أن مكا�سب النفط
خالل الأ�سبوع املا�ضي حم��دودة بفعل العطالت
وهدوء التعامالت� ،إال �أن الأ�سعار متكنت من البقاء
على وترية املكا�سب املتوالية للأ�سبوع الرابع
بالن�سبة خلام برنت والأ�سبوع ال�سابع للخام
الأمريكي.

«قطر للبترول» توقع اتفاقية لتزويد
تايلند بالنافثا لمدة  10أعوام

• جانب من توقيع «قطر للبترول» لالتفاقية مع الشركة التايلندية

وقعت �رشكة قطر للبرتول� ،أول �أم�س ،اتفاقية
لتزويد �رشكة «�إ�س �سي جي للكيماويات» التايلندية
بـ 3ماليني طن من النافثا اخلفيفة ملدة � 10أعوام بدء ًا
من ال�شهر احلايل.
وح�سب بيان قطر للبرتول ،ف�إن تلك االتفاقية طويلة
الأجل هي الأولى من نوعها مع م�ستهلكني نهائيني
يف تايلند ،مبا يعزز من جهود ال�رشكة نحو املزيد
من التعامل املبا�رش مع امل�ستهلكني النهائيني من
ال�رشكات الكبرية.
من جانبه قال ت�شوالنات يانارانوب ،رئي�س �رشكة
�إ�س �سي جي للكيماويات�« ،إن ذلك االتفاق طويل

الأجل بالغ الأهمية بالن�سبة لأعمال ال�رشكة يف جمال
البرتوكيماويات بتايلند ،لأن��ه يوفر �أم��ن وجودة
�إمدادات ملرافقنا ،وهو ما �سيعزز من �سل�سلة القيمة
الإجمالية من خالل م�صانع البرتوكيماويات».
وتعترب �رشكة �إ�س �سي جي للكيماويات واحدة من
�أكرب �رشكات البرتوكيماويات املتكاملة يف �آ�سيا،
حيث تقوم ال�رشكة بت�صنيع وتوريد جمموعة كاملة
من املنتجات البرتوكيماوية ت�شمل املونومرات
والبوليمرات� ،إ�ضافة �إلى البويل �إيثيلني ،والبويل
بروبيلني ،وكلوريد البويل فينيل ،والبولي�سرتين،
وامليثيل ميثاكريالت.

«أرامكو» تكشف تفاصيل االستحواذ
على حصة «شل» في مصفاة «ساسرف»

ك�شفت �رشكة «�أرامكو» ال�سعودية ،يف بيان لها �أول �أم�س عن تفا�صيل
�صفقة ا�ستحواذها على ح�صة �رشكة «�شل» العربية ال�سعودية للتكرير
املحدودة البالغة  %50يف م�رشوع م�صفاة «�سا�رسف» امل�شرتك يف
مدينة اجلبيل ال�صناعية ،با�ستثمار تقدر قيمته بنحو  631مليون دوالر.
وقال عبدالعزيز القدميي ،النائب الأعلى للرئي�س للتكرير واملعاجلة
والت�سويق يف «�أرامكو» ال�سعودية ،يف بيان� :إن ال�رشاكة مع «�شل»
�أ�سهمت يف حتقيق �إجنازات كبرية على م�ستوى الأداء وتوفري املنتجات
املكررة.
و�أ�ضاف �أن «�أرامكو ال�سعودية» �ستح�صل على امللكية الكاملة للم�رشوع
و�ستقوم بدجمه يف حمفظة �أعمالها املتنامية يف قطاع التكرير واملعاجلة
والت�سويق ،و�ستوا�صل «�سا�رسف» �أداء دورها الرائد يف �أعمالنا يف جمال
التكرير والكيميائيات معربا عن التطلع �إلى تطوير �أدائها وقدرتها على
املدى الطويل.
م��ن جهته ،ق��ال ج��ون �آب���وت ،مدير عمليات التكرير واملعاجلة
والكيميائيات يف �رشكة «�شل»� :إن «م�صفاة «�سا�رسف» متثل منوذجا
ل�رشاكة طويلة وناجحة بني «�شل» و«�أرامكو» ال�سعودية حيث «عملت
امل�صفاة بقدرة عالية ولديها �سجل �سالمة رائع ونحن فخورون مبا
�أجنزناه معا على مدى العقود الأربعة املا�ضية ،و�سنوا�صل ا�ستك�شاف
املزيد من الفر�ص التجارية اجلديدة».
وذكرت «�أرامكو» يف بيانها �أن اال�ستحواذ يدعم خطتها الهادفة �إلى تطوير
ورفع �سعة م�صافيها �ضمن ا�سرتاتيجيتها طويلة الأمد لتحقيق النمو يف
جمال التكرير واملعاجلة والت�سويق و�أن البيع ي�أتي يف �إطار جهود
«�شل» امل�ستمرة لتح�سني جمموعة �أعمال وم�شاريع التكرير اخلا�صة بها
وحتقيق التكامل مع املراكز التجارية وقطاع الكيميائيات.

نفط ُعمان يرتفع بأكثر

من دوالرين للبرميل

�أظهرت بيانات �صادرة عن بور�صة
دبي للطاقة �أم�س ارتفاع �سعر نفط
عمان ت�سليم يونيو املقبل ،بواقع
 2.42دوالر للربميل.
و�أ���ش��ارت البيانات �إل��ى �أن �سعر
نفط عمان ت�سليم يونيو ارتفع �إلى
 73.51دوالر ًا للربميل ،مقارنة
ب�سعره اجلمعة امل��ا���ض��ي ،عند
 71.09دوالر ًا.وبح�سب البيانات،
العماين ت�سليم
بلغ �سعر النفط ُ
�شهر يوليو  72.91دوالر ًا للربميل،
بارتفاع  2.32دوالر للربميل عن
م�ستوياته ال�سابقة ،البالغة 70.59
دوالر ًا للربميل.
وارتفع �سعر خام ناميك�س الأمريكي
بالعقود الآجلة ت�سليم مايو ،%2.34
لي�صل �إلى  65.5دوالر ًا للربميل،
رابح ًا  1.5دوالر للربميل.و�صعد
كذلك �سعر خام برنت ت�سليم يونيو
 ،%2.78لي�صل �إلى م�ستوى 73.97
دوالر ًا للربميل ،مبكا�سب دوالرين
للربميل عن م�ستوياته ال�سابقة.

• أسعار النفط تسجل أعلى مستوياتها في خمسة أشهر

«إيه كنترول» :تخفيض منصات الحفر األميركية
ساهم في تعزيز المكاسب السعرية
قال ماركو�س كروج كبري حمللي «�إيه
كنرتول» لأبحاث النفط والغاز� ،إن
تخفي�ض من�صات احلفر الأمريكية
بنحو ثمانية حفارات يف الأ�سبوع
املا�ضي �ساهم يف تعزيز املكا�سب
ال�سعرية لأ�سبوعني متتاليني،
مرجحا �أن ت�ستمر هذه املكا�سب يف
�ضوء توقعات قوية بانكما�ش يف
�إمدادات النفط ال�صخري الأمريكي.
و�أو���ض��ح ك��روج �أن �أزم���ة الإنتاج
الفنزويلي لها دور مهم يف رفع
م�ستوى الأ�سعار يف �ضوء عقوبات
م�شددة من اجلانب الأمريكي على
ت�صدير النفط الفنزويلي رغم حاجة
الأ�سواق �إلى هذا النوع من النفط
الثقيل ،م�شريا �إلى �أن فنزويال تعمل
على التغلب على هذه ال�صعوبات
من خالل ت�صدير اخلام الفنزويلي
عرب رو�سيا ،حيث ت�رص فنزويال
ع��ل��ى حت���دي وت��ف��ادي العقوبات
الأمريكية عرب نقل النفط من خالل
�رشكة رو�سنفت الرو�سية العمالقة.
و�أفادت م�صادر ووثائق ب�أن الرئي�س
الفنزويلي نيكوال�س م��ادورو يقوم
بتحويل ال�سيولة م��ن مبيعات
النفط عرب �رشكة الطاقة الرو�سية
«رو���س��ن��ف��ت» فيما ي�سعى لتجنب
عقوبات �أمريكية تهدف �إلى الإطاحة
به من ال�سلطة.
وتعد مبيعات النفط عرب «رو�سنفت»
�أح���دث م��ؤ��شر على تنامي اعتماد
فنزويال ،التي تعاين نق�ص ال�سيولة
النقدية على رو�سيا ،فيما ت�شدد

• تخفيض منصات احلفر األميركية بنحو ثمانية حفارات

الواليات املتحدة القيود املالية على
مادورو ،الذي ت�صفه ب�أنه ديكتاتور.
ويف الوقت الذي يرزح فيه االقت�صاد
حتت �سنوات من الركود واالنخفا�ض
احلاد يف �إنتاج النفط ،تكابد فنزويال
لتمويل الواردات والإنفاق احلكومي
قبل �أن تفر�ض وا�شنطن قيودا �صارمة
على �رشكة «ب��ي.دي.يف�.إ���س�.إي��ه»
النفطية احلكومية يف «يناير».
ومي��ث��ل النفط �أك�ث�ر م��ن  %90من
���ص��ادرات البلد الع�ضو يف منظمة
�أوب��ك ،كما ميثل ن�صيب الأ�سد من
�إي���رادات احلكومة ،واتهم مادورو
الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�شن

حرب اقت�صادية على فنزويال.وذكرت
امل�صادر �أن��ه منذ «يناير» جتري
�إدارة مادورو حمادثات مع حلفاء يف
مو�سكو ب�ش�أن طرق لاللتفاف على
عمالء يدفعون ل�رشكة «بي.دي.يف.
�إ�س�.إيه» بالدوالر.
وقالت رو�سيا علنا �إن العقوبات
الأمريكية غري قانونية ،و�إنها �ستعمل
مع فنزويال على تفاديها ،ومبوجب
اخل��ط��ة الفنزويلية -الرو�سية،
بد�أت �رشكة «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه»
مترير فواتري مبيعاتها النفطية �إلى
رو�سنفت.
ووفقا للوثائق وامل�صادر ،تدفع

ال����شرك��ة ال��رو���س��ي��ة لنظريتها
الفنزويلية «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه»
على الفور بتخفي�ض على �سعر البيع،
لتتفادى الإط��ار املعتاد ال�ستكمال
املعامالت النفطية ،الذي يراوح بني
 30و 90يوما ،وحت�صل املبلغ كامال
يف وقت الحق من امل�شرتي.
وتظهر الوثائق �أنه طلب من �رشكات
طاقة ك�برى مثل �رشكة ريالين�س
ال��ه��ن��دي��ة ال��ع��م�لاق��ة� ،أك�ب�ر عميل
يدفع بالنقد ل�رشكة «ب��ي.دي.يف.
�إ����س�.إي���ه»� ،أن ت�شارك يف اخلطة
بالدفع لرو�سنفت مقابل النفط
الفنزويلي.

أسعار النفط تقفز توقع ًا إلنهاء اإلعفاءات األميركية

من عقوبات إيران
قفزت �أ�سعار النفط �أم�س بعد �أن
بدا �أن الواليات املتحدة ب�صدد
الإعالن عن �إلزام جميع م�شرتي
النفط الإيراين ب�إنهاء وارداتهم
منه �أو اخل�����ض��وع لعقوبات.
وارتفعت العقود الآجلة خلام
برنت � %3.3إلى  74.31دوالر ًا
للربميل ،وهو �أعلى م�ستوى منذ
�أول نوفمرب ،قبل �أن ترتاجع �إلى
 73.63دوالر ًا للربميل بارتفاع
 %2.3عن �آخر �إغالق.
وزادت العقود الآجلة خلام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي %2.9
�إلى  65.87دوالر ًا للربميل ،يف
�أعلى م�ستوياته منذ � 31أكتوبر،
بلغ ال�سعر  65.50دوالر ًا للربميل
ب��ارت��ف��اع  %2.3ع��ن الت�سوية
ال�سابقة.
و�أف��ادت �أنباء ،كانت وا�شنطن
بو�ست �أول من ن�رشتها الأحد� ،أن
الواليات املتحدة ت�ستعد للإعالن

�أم�س عن �أن امل�شرتين احلاليني
للنفط الإيراين لن ينالوا مزيدا
من الإعفاءات من العقوبات.
وق��ال م�س�ؤولون باخلارجية
الأمريكية� ،إن وزير اخلارجية
مايك بومبيو قال« :اعتبارا من
الثاين من مايو لن متنح وزارة
اخلارجية الأمريكية مزيدا من
الإع��ف��اءات من العقوبات لأي
دولة ت�ستورد اخلام �أو املكثفات
من �إيران».
و�سيقلل وقف الإعفاءات �إمدادات
النفط ب�سوق ت�شهد �شحا بالفعل
ب�سبب ال��ع��ق��وب��ات الأمريكية
على �إي��ران وعلى فنزويال وهي
ع�ضو �آخر يف �أوبك.و�إلى جانب
ذلك ،تفر�ض �أوبك ومنتجو نفط
عامليون �آخرون تخفي�ضات على
الإمدادات منذ بداية العام بهدف
تقلي�ص املعرو�ض ب�أ�سواق النفط
العاملية ودعم الأ�سعار.

• ارتفاع أسعار النفط

تراجع صافي واردات الواليات المتحدة من الخام
إلى  3.59ماليين برميل يومي ًا

• تراجع واردات املخزونات األميركية

�أظهرت بيانات �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية �أن املخزونات الأمريكية
انخف�ضت الأ�سبوع املا�ضي مع تراجع
الواردات ،يف حني هبط خمزون البنزين
ون���واجت التقطري.وهبطت خمزونات
اخل��ام  1.4مليون برميل يف الأ�سبوع
املنتهي يف الـ 12من «�أبريل» لت�صل �إلى
 455.15مليون برميل ،خمالفة توقعات
املحللني ،التي كانت ت�شري �إلى زيادة
قدرها  1.7مليون برميل.وتراجع �صايف
واردات ال��والي��ات املتحدة من اخلام
الأ�سبوع املا�ضي مبقدار � 659ألف برميل
يوميا �إلى  3.59ماليني برميل يوميا.
وذك���رت �إدارة معلومات الطاقة �أن
خمزونات النفط اخلام يف مركز الت�سليم

يف كا�شينج بوالية �أوكالهوما هبطت
مبقدار  1.54مليون برميل.و�أظهرت
بيانات الإدارة �أن ا�ستهالك م�صايف
التكرير م��ن اخل���ام ت��راج��ع � 22ألف
برميل يوميا ،وارتفعت معدالت ت�شغيل
امل�صايف  0.2نقطة مئوية.وانخف�ضت
خمزونات البنزين مبقدار  1.2مليون
ب��رم��ي��ل ،يف ح�ين �أ����ش���ارت توقعات
املحللني يف ا�ستطالع �إلى انخفا�ض قدره
 2.1مليون برميل.وتراجعت خمزونات
ن��واجت التقطري ،التي ت�شمل الديزل
وزيت التدفئة ،مبقدار � 362ألف برميل،
بينما كانت التوقعات ت�شري �إلى هبوط
قدره � 846ألف برميل.
وخف�ضت �رشكات الطاقة الأمريكية عدد

حفارات النفط العاملة للمرة الأولى
يف ثالثة �أ�سابيع ،مع ا�ستمرار انكما�ش
التوقعات لنمو الإنتاج يف �أكرب حقول
النفط ال�صخري يف الواليات املتحدة.
وق��ال��ت ��شرك��ة بيكر ه��ي��وز خلدمات
الطاقة ،يف تقريرها الأ�سبوعي ،الذي
يحظى مبتابعة وثيقة� ،إن �رشكات
احلفر �أوقفت ت�شغيل ثمانية حفارات
نفطية ه��ذا الأ�سبوع لينخف�ض العدد
الإجمايل �إلى .825
وم��ا زال �إجمايل ع��دد حفارات النفط
الن�شطة يف الواليات املتحدة ،وهو
م�ؤ�رش �أويل للإنتاج م�ستقبال� ،أعلى
قليال من م�ستواه قبل عام عندما كان
هناك  820حفارا قيد الت�شغيل.وتراجع

عدد احلفارات على مدار الأ�شهر الأربعة
املا�ضية وتباط�أ منو الإنتاج يف برميان
و�أحوا�ض �أخرى رئي�سة للنفط ال�صخري،
مع هبوط �أ�سعار اخلام يف الربع الأخري
من العام املا�ضي ،وقيام عدد كبري
من �رشكات النفط ال�صخري امل�ستقلة
بخف�ض الإنفاق ،يف مواجهة �ضغوط من
امل�ستثمرين للرتكيز على منو الأرباح
ب��دال من زي��ادة الإنتاج.ووفقا لبيكر
هيوز ،بلغ متو�سط �إجمايل عدد حفارات
النفط وال��غ��از الن�شطة يف الواليات
املتحدة منذ بداية العام احلايل 1039
متجها نحو ت�سجيل �أعلى متو�سط �سنوي
منذ  2014عندما بلغ  ،1862وتنتج
معظم احلفارات النفط والغاز كليهما.

