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سيؤدي دون شك إلى مزيد من انكماش المعروض النفطي

أعضاء «أوبك» الخليجيون قادرون
على رفع اإلنتاج إذا توافر الطلب

محللون :إلغاء اإلعفاءات يدفع أسعار

الخام إلى أعلى مستوياتها في 2019
قاد القرار الأمريكي ب�إلغاء الإعفاءات والتنازالت املمنوحة مل�شرتي النفط
الإيراين اعتبارا من �أول «مايو» املقبل �إلى قفزات يف �أ�سعار النفط اخلام وت�سجيلها
�أعلى م�ستوياتها القيا�سية يف عام  2019مدفوعة من قلق تداعيات القرار الذي
�سي�ؤدي دون �شك �إلى مزيد من انكما�ش املعرو�ض النفطي و�ضيق ال�سوق املثقلة
بانقطاعات �أخرى ومبخاطر جيو�سيا�سية وا�سعة.
وقال خمت�صون وحمللون نفطيون� ،إن ت�أثري القرار جاء كبريا يف ال�سوق ،حيث
�إنه يتزامن مع عقوبات �صارمة �أي�ضا على فنزويال عالوة على املخاوف من حدوث
انقطاعات فى ليبيا فيما جاء ذلك بعد غمو�ض �أحيط باملوقف الأمريكي خا�صة
مع توقع البع�ض متديد التنازالت ملواجهة ارتفاع الأ�سعار التي �أعربت الإدارة
الأمريكية عن عدم ر�ضاها عنه يف منا�سبات عديدة �سابقة.
و�أو�ضح املحللون �أن القرار الأمريكي حمل ر�سالة قوية �إلى ال�سوق ب�إ�رصار
الإدارة على خف�ض ال�صادرات النفطية الإيرانية �إلى م�ستوى ال�صفر رغم ت�أكيد
بع�ض الدوائر املالية والنفطية �صعوبة حتقيق هذا الأمر ب�شكل عاجل لكن القرار
اجلديد �سيزيد اخلناق دون �شك على االقت�صاد الإيراين �إلى م�ستويات مل يواجهها
من قبل حتى يف ظل العقوبات ال�سابقة.
وقال �سيفني �شيميل مدير �رشكة «يف جي اند�سرتي» الأملانية� ،إن القرار الأمريكي
كان مفاجئا خا�صة �أن كثريين توقعوا مرونة من اجلانب الأمريكي مع م�شرتي
النفط الإيراين وذلك لتهدئة وترية الأ�سعار التي حققت مكا�سب قيا�سية خالل
الربع الأول ب�أكرث من .%30
و�أ�شار �إلى �أن ال�سوق ما زالت غري م�ستقرة ،حيث ترى بع�ض امل�صارف �أن القرار
�سي�شعل الأ�سعار على نحو كبري مثل بنك باركليز ،بينما بنك جولدمان �ساك�س
يتوقع ت�أثريا حمدودا للقرار يف �ضوء احتمال تخفيف قيود الإنتاج من قبل «�أوبك»
وحلفائها.
من جانبه� ،أكد ماركو�س كروج كبري حمللي �رشكة «�أيه كنرتول» لأبحاث النفط
والغاز� ،أن حجم الإنتاج الإيراين ال يتجاوز حاليا  1.1مليون برميل يوميا بعد
�سل�سلة من الرتاجعات املتتالية وهو �أقل من حجم تخفي�ضات حتالف املنتجني
يف «�أوبك» وخارجها الذي يبلغ  1.2مليون برميل يوميا وهذا يعني �أن املنتجني
ي�ستطيعون ب�سهولة تعوي�ض الإنتاج الإيراين مبجرد التخلي عن التخفي�ضات يف
اجتماع «يونيو» املقبل.
و�أو�ضح �أن حديث الإدارة الأمريكية عن الدورين ال�سعودي والإماراتي يف تعوي�ض
�أي نق�ص يف املعرو�ض ي�ؤكد وجود تفاهمات جيدة وحت�ضريات مهمة جرت قبل
اتخاذ قرار وقف العمل بتنازالت الإنتاج وال�ضغط على الإنتاج الإيراين حتى ي�صل
�إلى م�ستوى ال�صفر.
من ناحيته ،قال �أندرية يانييف املحلل البلغاري وخمت�ص �ش�ؤون الطاقة� ،إن
ال�سعودية �سبق �أن �أكدت على ل�سان املهند�س خالد الفالح وزير الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية� ،أنها تتمتع بطاقات �إنتاجية احتياطية مرنة و�أنها �ستتدخل
دائما لعمل كل ما يدعم اال�ستقرار والتوازن يف ال�سوق النفطية وذلك بالتن�سيق
والتعاون بني دول «�أوبك» وخارجها.

قالت م�صادر يف «�أوبك» ويف قطاع النفط �إن مبقدور
منتجي اخلام اخلليجيني يف «�أوبك» زيادة الإنتاج
لتعوي�ض �أي نق�ص يف �إم��دادات اخلام بعد القرار
الأمريكي ب�إنهاء �إعفاءات مل�شرتي النفط الإيراين،
لكنهم �سرياقبون الو�ضع يف البداية ملعرفة ما �إذا
كان هناك طلب حقيقي.
وكانت الإعفاءات ت�شمل ثماين دول منها ال�صني
والهند ملدة �ستة �أ�شهر وتوقع كثريون متديدها.
وقال م�س�ؤول كبري يف الإدارة الأمريكية �إن الرئي�س
دونالد ترامب واثق من �أن ال�سعودية والإمارات
�ستفيان بالتزاماتهما بتعوي�ض النق�ص يف �سوق
النفط.
و�أك���دت امل�صادر �أن منتجي النفط اخلليجيني
ملتزمون با�ستقرار ال�سوق ،و�أن لديهم القدرة
على زيادة الإنتاج ،لكن �أي قرار بتعزيز الإمدادات
يجب �أن يدر�س يف �ضوء الطلب .وقال �أحد امل�صادر
«ال�س�ؤال هو ب�أي �رسعة وب�أي قدر �سرتفع «�أوبك»
الإن��ت��اج .يتطلب ذل��ك �أوال م�شاورات مع الدول
الأخ��رى».و�أ���ض��اف الأم��ر بحاجة �إل��ى النقا�ش
والدرا�سة .هناك اتفاق لـ «�أوبك» يتعني احرتامه

• ال�سوق النفطي يف حالة جيدة للغاية

دفع تراجع الإنتاج النفطي يف فنزويال �إلى م�ستويات متدنية
للغاية �رشكة النفط اململوكة للدولة «برتوليو�س دي
فنزويال �إ�س �إيه» �إلى ا�سترياد اخلام للمرة الأولى يف خم�س
�سنوات� ،إذ ا�شرتت «بي دي يف �إ�س �إيه» �شحنة من اخلام
من نيجرييا ،يف �أول واردات نفطية منذ عام .2014وجاء
ذلك مع انخفا�ض �إنتاج فنزويال دون م�ستوى مليون برميل
عاما ،يف ظل
يوم ًيا خالل مار�س� ،إلى �أدنى م�ستوى منذ ً 16
العقوبات الأمريكية وانقطاع التيار الكهربائي الذي �أدى
�إلى ا�ضطرابات يف حقول النفط.وكانت �آخر مرة ا�ستوردت
فنزويال فيها النفط يف عام  ،2014عندما ا�شرتت اخلام
اجلزائري خللطه مع النفط الثقيل للغاية ،ولكنها توقفت
عن ذلك و�سط خالفات مع �رشكة النفط اجلزائرية اململوكة
للدولة «�سوناتراك»و�شكاوى من م�صايف التكرير الأمريكية.

«وكالة الطاقة» :أسواق النفط
العالمية تتلقى إمدادات كافية
قالت وكالة الطاقة الدولية
�أم�����س �إن �أ����س���واق النفط
العاملية تتلقى �إم����دادات
كافية و�إن الطاقة الإنتاجية
الفائ�ضة تظل عند م�ستويات
م��ري��ح��ة ،يف ح�ين �سلطت
ال�ضوء على احلاجة لتجنب
رفع �أ�سعار النفط يف ظل منو
اقت�صادي عاملي ه�ش.
وت�أتي تعليقات الوكالة مع
ت�شديد ال��والي��ات املتحدة
عقوباتها على �إي��ران� ،أحد
�أك�بر منتجي النفط.وقالت
وك��ال��ة الطاقة التي تتخذ
من باري�س مقرا لها «ت�شديد
العقوبات على �إيران �سي�ؤثر
على طاقتها الت�صديرية»،
م�ضيفة �أن ال�شحنات الإيرانية
من اخلام واملكثفات تقارب
 1.1مليون برميل يوميا ،مبا
يقل � 300ألف برميل يوميا عن
مار�س ويقل  1.7مليون برميل

يوميا عن مايو .2018
وذكرت الوكالة ،التي تن�سق
���س��ي��ا���س��ات ال��ط��اق��ة للدول
ال�صناعية� ،إن طاقة الإنتاج
الفائ�ضة العاملية زادت �إلى
 3.3م�لاي�ين برميل يوميا
ب�سبب ن�سبة االمتثال املرتفع
لتخفي�ضات الإنتاج املتفق
عليها ب�ين منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول «�أوب���ك»
وحلفائها.
و�أ�شارت وكالة الطاقة �إلى
�أن خمزونات النفط يف دول
منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية بلغت  2.871مليار
برميل يف نهاية فرباير،
وه����و م���ا ي���ف���وق متو�سط
خم�س �سنوات ،م�ضيفة �أن
من املتوقع ارتفاع �إجمايل
�إم��دادات النفط من الواليات
املتحدة مبقدار  1.6مليون
برميل يوميا هذا العام.

بسبب الطاقة اإلنتاجية الفائضة لـ «أوبك»

«الوطنية الصينية» :لن يحدث نقص

في اإلمدادات في السوق النفطي
قال داي جيات�شوان رئي�س معهد
الأبحاث ب�رشكة النفط الوطنية
ال�صينية �إن م��وردي��ن �آخ��ري��ن قد
ي�سدون العجز خا�صة من اخلام
الأمريكي.
و�أ�شار �إلى �أن التقديرات تبني �أن
الإنتاج الأمريكي من النفط اخلام
�سيزيد هذا العام مبا بني 6.aa 1
و 1.7مليون برميل يوميا و�أن هذا
وحده �سيتجاوز النمو املتوقع يف
الطلب العاملي على النفط الذي
يراوح بني  1.2مليون و 1.3مليون
ب��رم��ي��ل.وق��ال داي �إن ا�ستغالل
الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة لدى
«�أوبك» معناه «�أنه لن يحدث نق�ص
يف الإمدادات يف ال�سوق».والواليات
املتحدة يف الوقت احلايل هي �أكرب
دول العامل �إنتاجا للنفط �إذ ت�ضخ
�أك�ثر من  12مليون برميل يوميا
وتتجاوز �صادراتها ثالثة ماليني
برميل يوميا.

• ا�ستمرار ارتفاع النفط الكويتي

فنزويال تستورد النفط للمرة
األولى في  5سنوات مع تراجع
اإلنتاج المحلي

وقطعا لن نزيد الإنتاج على الفور.و�أفاد م�صدر
�آخر يف «�أوبك» ب�أن �أي قرار بزيادة الإنتاج يجب
�أن يتوقف على الطلب.وقال« :يجب �أن يكون هناك
�أثر فعلي على ال�سوق وطلب حقيقي من العمالء»،
مبينا �أن �أي زيادة فعلية ،يف الرباميل التي ينتجها
اخلليج من �أجل تعوي�ض انخفا�ض الإم��دادات من
�إيران ،لن جتري على الأرجح قبل �شهر «يونيو».
وذك��ر م�صدران �أن��ه لي�س من املتوقع �أن تزيد
ال�سعودية �صادراتها النفطية يف «مايو» املقبل
مبعدل كبري مقارنة ب�شهر «�أبريل» احلايل.وقالت
امل�صادر� ،إن �إنتاج ال�سعودية يف «مايو» �سيكون
�أعلى من �إنتاجها يف ال�شهر احلايل لكنه �سيظل
�ضمن امل�ستهدف وفقا التفاق «�أوب���ك »+خلف�ض
الإم��دادات والبالغ  10.3ماليني برميل يوميا».
و�أ�ضافت امل�صادر �أن زيادة الإنتاج ال�سعودي من
النفط يف «مايو» ال عالقة لها بالعقوبات على
�إي��ران.وق��ال م�صدر مطلع� ،إن ال�سعودية تعتزم
تعوي�ض �أي نق�ص حمتمل يف �إم��دادات اخل��ام من
�إيران لكنها �ستعكف على تقييم الأثر على ال�سوق
قبل زيادة الإنتاج.

• منتجو النفط اخلليجيون ملتزمون با�ستقرار ال�سوق

سعر برميل النفط الكويتي ارتفع ليبلغ  74.01دوالراً
ارتفع �سعر برميل النفط
الكويتي � 42سنتا يف
تداوالت �أول �أم�س ليبلغ
 74.01دوالر ًا مقابل
 73.59دوالر ًا للربميل يف
تداوالت االثنني املا�ضي
وف��ق��ا لل�سعر املعلن
م��ن م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية
�سجلت �أ�سعار النفط �أول
�أم�س �أعلى م�ستوياتها يف
نحو �ستة �أ�شهر بعد �أنباء
عن �أن دوال �أع�ضاء يف
منظمة ال��دول امل�صدرة
للبرتول «�أوب��ك» لي�سوا
م�����س��ت��ع��دي��ن ل���زي���ادة
الإن��ت��اج وتعوي�ض �أي
نق�ص يف االمدادات �إال �إذا
توافر الطلب عقب قرار
الواليات املتحدة �إنهاء
الإع���ف���اءات املمنوحة
مل���������ش��ت�ري ال���ن���ف���ط
الإيراين.

اقتصاد

كما ع��م��دت الهند �إل���ى تقليل
م�شرتياتها من النفط الإي��راين
التي بلغت نحو � 300ألف برميل
ي��وم��ي��ا ه���ذا ال��ع��ام مت��ث��ل نحو
 %6من �إجمايل ال��واردات وذلك
انخفا�ضا من الذروة التي بلغتها
يف منت�صف العام املا�ضي عند
� 750أل���ف برميل يوميا وفقا
لبيانات رفينيتيف.
وقال دارمندرا برادان وزير النفط
الهندي �أول �أم�س� ،إن بالده ميكنها
�أن تلج�أ لل�رشاء م��ن منتجني
�آخرين للتعوي�ض عن غياب النفط
الإيراين.و�أ�ضاف «م�صايف التكرير
الهندية م�ستعدة متام اال�ستعداد
لتلبية ال��ط��ل��ب امل��ح��ل��ي على
البنزين ووقود الديزل وغريهما
من املنتجات النفطية».
و�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات رفينيتيف
�أن اليابان ،وه��ي من احللفاء
املقربني للواليات املتحدة،

�أوق��ف��ت واردات ال��ن��ف��ط اخل��ام
الإي��ران��ي��ة كلها ب�ين «نوفمرب»
 2018و»ي��ن��اي��ر» .2019وقد
انخف�ضت ال�����واردات منذ ذلك
احلني ملا دون � 200ألف برميل
يوميا يف املتو�سط �أي ما يعادل
 %5من الطلب.وقال هريو�شيجي
�سيكو وزير التجارة وال�صناعة
�أول �أم�س� ،إن ت�شديد العقوبات
الأمريكية لن يكون له �سوى �أثر
حمدود على اليابان.كما خف�ضت
ك��وري��ا اجلنوبية واردات��ه��ا من
النفط الإي��راين بني «�أغ�سط�س»
و»دي�سمرب» من العام املا�ضي.
ويف العام احلايل ،بلغ متو�سط
الواردات الكورية نحو � 300ألف
برميل يوميا �أغلبها من املكثفات،
وه���ي ن���وع خفيف للغاية من
النفط ي�ستخدمه كثري من م�صايف
التكرير يف كوريا اجلنوبية ل�صنع
البرتوكيماويات.

النفط يهبط في ظل إمدادات كافية رغم العقوبات على إيران
هبطت �أ�سعار النفط �أم�س يف ظل
�إ�شارات على �أن الأ�سواق العاملية
ما زالت تتلقى �إمدادات كافية ،على
الرغم من �أن الأ�سعار قفزت لأعلى
م�ستوى يف  2019هذا الأ�سبوع بفعل
�سعي وا�شنطن لت�شديد العقوبات
على �إيران.
وب��ل��غ��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
القيا�س العاملي برنت 74.24
دوالر ًا للربميل ،منخف�ضة � 27سنتا
مبا يعادل  %0.4مقارنة مع �سعر
الإغالق ال�سابق.وبلغت عقود خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
 66.05دوالر ًا للربميل منخف�ضة 25
�سنتا �أو  %0.4مقارنة مع الت�سوية
ال�سابقة.
وارت��ف��ع��ت �أ���س��ع��ار النفط اخلام
للت�سليم الفوري لأعلى م�ستوى يف
 2019يف وقت �سابق من الأ�سبوع
بعد �أن قالت الواليات املتحدة
�إنها �ستُنهي جميع اال�ستثناءات من
العقوبات املفرو�ضة على �إيران،
مطالبة ال���دول ب��وق��ف واردات

النفط من طهران اعتبارا من مايو
�أو مواجهة عقوبات من وا�شنطن.
ُ
وطبقت العقوبات الأمريكية على
�إيران ُ
امل�صدرة للنفط يف نوفمرب
 ،2018لكن وا�شنطن �سمحت لأكرب
م�شرتي اخل��ام الإي��راين ب��واردات
حمدودة منه ملدة �ستة �أ�شهر.ويف
ظل انخفا�ض حاد مرجح ل�صادرات
النفط الإيرانية يف ظل ان�صياع
معظم ال��دول لل�ضغط الأمريكي،
قال جولدمان �ساك�س وباركليز هذا
الأ�سبوع �إن من املتوقع �أن ت�شهد
�أ�سواق اخل��ام العاملية �شحا يف
الأمد الق�صري .وعلى الرغم من �شح
ال�سوق الفورية ،يقول املحللون
�إن �أ�سواق النفط العاملية ما زالت
تتلقى �إمدادات كافية بف�ضل وفرة
الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة من
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوب���ك» التي تهيمن عليها دول
م��ن ال����شرق الأو���س��ط ،ف�ضال عن
�إنتاج رو�سيا والواليات املتحدة
نف�سها.

هوبر :خصم اإلنتاج اإليراني ال يؤثر
على نحو واسع في المعروض النفطي
�أكد ردولف هوبر خمت�ص �ش�ؤون الطاقة ومدير
�أح��د امل��واق��ع املتخ�ص�صة� ،أن خ�صم الإنتاج
الإي��راين قد ال يكون م�ؤثرا على نحو وا�سع يف
املعرو�ض النفطي العاملي ولكن الأزمة لي�ست
قا�رصة على �إيران فهناك �أي�ضا �شلل يف الإنتاج
الفنزويلي ،وقتال دائر يف ليبيا يهدد م�ستويات
�إمداداتها من النفط اخلام .وذكر �أن القرار اجلديد
�سيد�شن م�ستوى جديدا من التعاون والتقارب بني
الواليات املتحدة ودول «�أوب��ك»؛ وذلك بعد �أن
تخلل العالقة بع�ض التوتر ب�سبب رغبة الواليات
املتحدة يف زيادة الإنتاج خلف�ض الأ�سعار.
و�أ�شار �إلى حتول الواليات املتحدة حاليا وبعد
هذا القرار �إلى الرتكيز على الدورين ال�سعودي
والإم��ارات��ي يف املرحلة املقبلة لدعم توازن

وت�أمني احتياجات امل�ستهلكني ،حيث يتمتعان
بطاقة احتياطية هائلة وبقدرة �رسيعة على زيادة
الإن��ت��اج وتعوي�ض �أي خلل يف عالقة العر�ض
والطلب مبا ي�ؤمن الإم���دادات ويلبي الطلب يف
الأ�سواق العاملية.
وفيما يخ�ص الأ�سعار� ،سجلت �أ�سعار النفط �أعلى
م�ستوياتها لعام � 2019أول �أم�س ،بعد �أن �أعلنت
وا�شنطن �أنها �ستنهي جميع الإعفاءات املمنوحة
يف العقوبات الإيرانية بنهاية «مايو» املقبل،
لت�ضغط على امل�ستوردين من �أجل وقف ال�رشاء من
طهران.ورغم خطوة وا�شنطن ،قال املحللون �إن
�أ�سواق النفط العاملية �ستكون قادرة على الت�أقلم
مع تعطالت �إيران نظرا لتوافر طاقة فائ�ضة كافية
من موردين �آخرين.

• الأ�سواق تتلقى �إمدادات كافية من النفط

سعر سلة خامات «أوبك» يرتفع
إلى  73.37دوالراً للبرميل
اعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك» ان �سعر �سلة خاماتها ارتفع
�أول �أم�س � 93سنتا لي�صل �إلى  73.37دوالر ًا للربميل مقابل  72.44دوالر ًا
االثنني املا�ضي .وذكرت ن�رشة وكالة انباء «اوبك» ان املعدل ال�سنوي
ل�سعر ال�سلة للعام املا�ضي �سجل  52.43دوالر ًا للربميل.وت�ضم �سلة
«اوبك» التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة االنتاج  14نوعا بينها
خام «�صحارى» اجلزائري وااليراين الثقيل و«الب�صارة» العراقي وخام
الت�صدير الكويتي وخام «ال�سدر» الليبي وخام «ب��وين» النيجريي
واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي واخلام الفنزويلي و«جريا�سول»
االنغويل و»اورينت» االك��وادوري وزافريوغينيا اال�ستوائية ورابي
اخلفيف «الغابون» وخام جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي.
يذكر ان اتفاقا مربما بني وزراء نفط «�أوبك» ومنتجني م�ستقلني يق�ضي
بان تخف�ض املنظمة انتاجها بواقع � 800ألف برميل يوميا اي بن�سبة
 %2.5من انتاج كل دولة ع�ضو.

