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سعر برميل النفط الكويتي انخفض
إلى  73.95دوالراً

• تراجع �أ�سعار النفط الكويتي

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 6سنتات يف
تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  73.95دوالر ًا مقابل 74.01
دوالر ًا يف ت��داوالت الثالثاء املا�ضي وفقا لل�سعر
املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وكانت �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية �سجلت
الثالثاء املا�ضي �أعلى م�ستوياتها يف نحو � 6أ�شهر
بعد �أنباء عن �أن دوال �أع�ضاء يف منظمة الدول

امل�صدرة للبرتول «�أوبك» لي�سوا م�ستعدين لزيادة
الإنتاج وتعوي�ض �أي نق�ص يف االم��دادات� ،إال �إذا
توافر الطلب عقب قرار الواليات املتحدة �إنهاء
الإع��ف��اءات املمنوحة مل�شرتي النفط الإي��راين،
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج
برنت � 47سنتا لي�صل عند الت�سوية الى م�ستوى
 74.51دوالر ًا.

الغضبان :العراق يملك طاقة كافية
لتلبية حاجات المستهلكين

قال وزير النفط العراقي �أم�س �إن بالده قادرة على زيادة �إنتاجها النفطي
�إلى  6ماليني برميل يوميا �إذا اقت�ضت ال�رضورة ،لكنها ملتزمة بتخفي�ضات
الإنتاج التي تقودها �أوبك ولن تتخذ �إجراء �أحاديا لتعزيز املعرو�ض.
و�أ�ضاف الوزير ثامر الغ�ضبان �أنه ال يوجد نق�ص نفطي حاد يف الوقت
الراهن ،لكن العراق �سيوا�صل مراقبة ال�سوق لتقييم احلاجة �إلى كميات
�إ�ضافة خالل اجتماع �أوبك املقبل.
وكانت الواليات املتحدة قررت االثنني املا�ضي عدم جتديد اال�ستثناءات
املمنوحة منذ العام املا�ضي من العقوبات املفرو�ضة على �إيران لبع�ض
م�شرتي اخلام من طهران ،متخذة موقفا �أ�شد مما كان متوقعا وموقدة
�رشارة موجة �صعود يف �أ�سعار النفط ملخاوف من نق�ص يف املعرو�ض.

• ثامر الغ�ضبان
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األسعار سجلت مستوى قياسي ًا

محللون :اإلمدادات تهدئ أسعار النفط
 ...و«أوبك» ال تتعجل زيادة اإلنتاج
يف �أول رد ف��ع��ل ع��ق��ب ال��ق��رار
الأم�ي�رك���ي ب ��إن��ه��اء التنازالت
لثمانية م�شرتين للنفط الإيراين
اعتبارا من بداية ال�شهر املقبل
مالت الأ�سعار  -على غري املتوقع
 �إلى االنخفا�ض يف ظل بياناتع��ن تلقي الأ����س���واق العاملية
م�����س��ت��وى �آم��ن��ا م��ن الإم�����دادات
النفطية ،بعد �أن �سجلت الأ�سعار
م�ستوى قيا�سيا يف االرتفاع هو
الأعلى يف عام  2019عقب الإعالن
عن �إلغاء التنازالت مبا�رشة.
وتفاعلت ال�سوق ب�شكل �إيجابي
مع املوقف ال�سعودي ،حيث �أعلن
وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية املهند�س خالد الفالح
�أن املنتجني ل��ن يتعجلوا يف
زي��ادة الإنتاج كرد فعل فوري،
و�أن عملية تقييم ال�سوق جتري
ب�صفة م�ستمرة مع عدم الرتكيز
على الأ�سعار� ،إمنا على �أ�سا�سيات
ال�سوق وو�ضع العر�ض والطلب
وم�ستوى املخزونات ،والأخري
ما زال مرتفعا.
وق����ال حم��ل��ل��ون ن��ف��ط��ي��ون «�إن
ت�رصيحات الفالح امت�صت �أي
خم���اوف يف ال�����س��وق ،خا�صة
م��ع ت��أك��ي��ده تلبية احتياجات
امل�ستهلكني كافة مهما ط��ر�أ من
ارتفاع يف م�ستوى الطلب ،مع
الرتكيز على ال��دول التي كانت
حا�صلة على تنازالت ل�رشاء النفط
الإي��راين ،حيث �ستوفر البدائل
املطلوبة لهم ويتم �إعطا�ؤهم
الأولوية ،خا�صة احتياجاتهم من
النفطني املتو�سط والثقيل».
و�أ�شار املحللون �إلى �أن منتجي
النفط اخلليجيني �سيتحملون
ال��ع��بء الأك�ب�ر يف تعوي�ض �أي
نق�ص يف الإمدادات �سواء من �إيران
�أو فنزويال وتلبية احتياجات
امل�ستهلكني ب�شكل كاف مع احلذر
يف عملية زي��ادة الإن��ت��اج ب�شكل

• «�أوبك» لديها طاقات احتياطية هائلة

ا�ستباقي حتى يتم الت�أكد من
وجود منو حقيقي يف م�ستويات
الطلب.
ويف ه��ذا الإط����ار ،ي��ق��ول مفيد
ماندرا نائب رئي�س �رشكة «�إل �إم
�إف» النم�ساوية للطاقة�« ،إن حذر
ال�سعودية يف التعامل مع تبعات
القرار الأمريكي ب�ش�أن �إيران �أمر
جيد لدرا�سة ت��ط��ورات ال�سوق
ب�شكل جيد» ،م�شريا �إلى �أن الإنتاج
ال�سعودي  -بح�سب وزير الطاقة
 �سيظل عند  9.8ماليني برميليوميا لل�شهر املقبل وال�صادرات
�أقل من �سبعة ماليني برميل يوميا
مع اال�ستعداد لتلبية االحتياجات
الطارئة للعمالء كافة» ،و�أ�ضاف
ماندرا �أنه «من املتوقع �أال تكون
ه��ن��اك ت��غ��ي�يرات ج��وه��ري��ة يف
�سيا�سات الإنتاج ل��ـ«�أوب��ك» قبل

«سنشري فاينانشال» :سنراقب عن كثب إمدادات السوق النفطي
يحاول خام غرب تك�سا�س الو�سيط ا�ستعادة
خ�سائر ما بعد الأم�س على ح�ساب بيانات
النفط اخلام الأمريكية التي �أظهرت ارتفاع
املخزون �إلى م�ستوى  5.5ماليني للأ�سبوع
املا�ضي مقابل التوقعات عند  0.9مليون.
ي�ستمر برنت من ناحية �أخ��رى يف �سل�سلة
انت�صاراته اليومية امل�ستمرة ملدة  6جل�سات
متتالية مع �صعود الأ�سبوع احلايل الذي يعد
الأف�ضل يف الأ�شهر الأخ�يرة ،ح�سب تعليق
�رشكة �سن�رشي فاينان�شال ،على الرغم من
الزخم ال�صعودي احل��ايل� ،إال �أن التجار
الرئي�سيني يخ�شون من ثالثة عوامل رئي�سية
قد ت�ؤثر على ارتفاع النفط احلايل  -النمو
العاملي البطيء ال��ذي ي�ؤثر على الطلب
على النفط ،وخمرجات ال�صخر الزيتي يف

الواليات املتحدة ت�ؤثر على �أ�سعار النفط،
ق��وة ال��دوالر تزيد من احتمال النفور من
املخاطرة �إلى ال�سلع ،فمن الآن ف�صاعد ًا،
�سرتاقب ال�سوق عن كثب العناوين الرئي�سية
من الواليات املتحدة وال�سعودية فيما يتعلق
مبوازنة �إمدادات النفط التي �ستت�ضاءل مبجرد
انتهاء �إعفاءات �إيران.
ويتم ت��داول �أ�سواق الأ�سهم بانحياز �سلبي
يف جميع �أن��ح��اء ال��ع��امل ،كما انخف�ض
الناجت املحلي الإجمايل لكوريا اجلنوبية
بن�سبة  % 0.3مقارنة بالربع ال�سابق عك�س
توقعات االرتفاع بن�سبة  % 0.3وهذا ي�شري
�إلى ال�ضعف العاملي لأن كوريا اجلنوبية
هي اقت�صاد يحركه الت�صدير ،وكما جاء يف
تعليق �سن�رشي فاينان�شال ،حفزت البيانات

ال�ضعيفة الطلب على الدوالر الأمريكي ،ما
�ساعده على االرتفاع فوق م�ستوى املقاومة
الرئي�سي عند  97.70حيث يتحول امل�ستثمرون
من املخاطرة �إلى �سندات اخلزانة الأمريكية
املالذ الآمن ،ومع ذلك ،كل هذا لي�س �سي ًئا،
حيث ال تزال �صورة �أرباح ال�رشكات الأمريكية
جيدة ،حيث جت��اوزت  % 79تقري ًبا من
ال�رشكات تقديرات الأرب��اح ،وبني �أ�سواق
الأ�سهم الأمريكية ،ي�ستمر م�ؤ�رش 500 SPX
يف التحليق بالقرب من �أعلى م�ستوياته على
الإطالق ،يف حني �أن م�ؤ�رش نا�سداك  100قد
ك�رس فوق �أعلى م�ستوياته ال�سابقة ليتطرق
�إل���ى رق��م قيا�سي ج��دي��د ،وي�شري الزخم
يف امل ��ؤ��شرات �إل��ى �أن ال�ضعف احل��ايل يف
االقت�صاد لن ي�ستمر وقد يكون هناك انتعا�ش

يف الف�صول املقبلة.
يف �إ�شارة �إل��ى ارتفاع الزخم االقت�صادي،
ارتفع �إجمايل االئتمان يف النظام امل�رصيف
الإماراتي بن�سبة � % 2إلى  1.6751درهم يف
مار�س من  1.6719مليار درهم يف فرباير،
وتظهر البيانات �أن الطلب على االئتمان يف
ارتفاع وقد يكون نتيجة لتدابري التحفيز
احلكومية الفيدرالية التي لها ت�أثري على
االقت�صاد ح�سب ما جاء يف تعليق �سن�رشي
فاينان�شال ،ويف �أخبار ال�رشكات الكربى،
ارتفعت �أرباح بنك ر�أ�س اخليمة خالل الربع
الأول بن�سبة � % 32إلى  269.7مليون درهم
على خلفية زيادة الدخل الت�شغيلي بن�سبة
 % 8وانخفا�ض خم�ص�صات خ�سائر االئتمان
بن�سبة .% 5

الفالح :السعودية ملتزمة بدعم أسواق النفط
حصة الصين من طلب النفط مستقرة
 ...و 9.8ماليين برميل حجم اإلنتاج
قال وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ال�سعودي خالد الفالح� ،أم�س،
�إن ال�صني مل تطلب «بعد» مزيدا من النفط اخلام ،بعد �أن قررت الواليات املتحدة
�إنهاء الإعفاءات من عقوباتها املتعلقة بواردات النفط الإيرانية،ولدى �س�ؤاله
عما �إذا كان م�شرتون �آ�سيويون طلبوا مزيدا من النفط اخلام� ،أجاب الوزير
ال�سعودي «يف بداية مايو �سنعرف الطلب بالن�سبة ليونيو و�سنعلن ردنا».
وقال الفالح� ،إن �إنتاج اململكة العربية ال�سعودية من النفط كان م�ستقرا
تقريبا على ما كان عليه يف ال�شهور ال�سابقة ،و�سيكون يف حدود  9.8ماليني
برميل يوميا �أو «رمبا �أقل» .و�أكد الفالح ،خالل جل�سة «متويل االبتكار وابتكار
التمويل» �ضمن جل�سات م�ؤمتر القطاع املايل بال�سعودية� ،أهمية تطوير القدرة
املتميزة على االبتكار ،كونه من العوامل الرئي�سية لتمكني ال�سعودية من بناء
امل�ستقبل االقت�صادي القائم على �أ�س�س را�سخة يف القطاعني العام واخلا�ص.
• خالد الفالح خالل امل�ؤمتر

�أك���د وزي���ر ال��ط��اق��ة وال�صناعة وال�ث�روة
املعدنية ال�سعودي خالد الفالح� ،أهمية
تطوير القدرة املتميزة على االبتكار ،كونه
من العوامل الرئي�سية لتمكني ال�سعودية من
بناء امل�ستقبل االقت�صادي القائم على �أ�س�س
را�سخة يف القطاع العام واخلا�ص.
وقال الفالح خالل جل�سة «متويل االبتكار
وابتكار التمويل» �ضمن جل�سات م�ؤمتر
القطاع امل��ايل بال�سعودية� ،إن رعاية
االبتكار تتطلب �إيجاد مناذج متويل خمتلفة
لل�رشكات ،مع منح القطاع املايل �أدوار ًا
�أو�سع نطاق ًا ،ما يف�سح املجال �أمام الفاعلني

فيه لالبتكار والتقدم.
و�شدد وزي��ر الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية على التزام ال�سعودية يف دعم
�أ�سواق النفط ،من خالل �إمكانية تعوي�ض
نق�ص الإم��دادات النفطية ،مع الت�أكيد على
دورها يف حتقيق التوازن يف �أ�سواق النفط
العاملية ،وقال الفالح« :نحن ل�سنا قلقني
على �أ�سعار النفط لأننا نركز دائم ًا على
التنمية واحلفاظ على ا�ستقرار االقت�صاد،
وت�سعى ال�سعودية يف الوقت احلايل� ،إلى
تعزيز اخلطوات التنظيمية ور�أ���س املال
الب�رشي ل��دى �رشكة �أرام��ك��و ال�سعودية،

�إ�ضافة �إلى اخلطوات الأخ��رى الهادفة �إلى
تنظيم امللكية بني احلكومة وامل�ستثمرين من
ال�رشكات» ،منوه ًا بجاهزية عمالق النفط
للدخول �إلى �أ�سوق الأ�سهم عند االنتهاء من
جميع الرتتيبات يف هذا ال�صدد.
وتطرق الفالح �إلى امل�شاريع التقنية التي
تديرها �رشكة �أرامكو بالتعاون مع العديد
من امل�ؤ�س�سات الوطنية ،مثل جامعة امللك
عبدالله للعلوم والتقنية «كاو�ست» ،ومدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،وبرنامج
بادر حلا�ضنات التقنية؛ حيث تخت�ص هذه
امل�ؤ�س�سات بتعزيز االبتكار والتقنيات

اليابان :ال تأثير على إمدادات الخام لطوكيو
قال رئي�س جمعية البرتول اليابانية،
�أم�س� ،إن قرار الواليات املتحدة عدم
متديد الإعفاءات التي منحتها يف ال�سابق
من العقوبات املفرو�ضة على ا�سترياد
النفط الإي����راين ل��ن ي�سبب ا�ضطرابا
يف الإم���دادات املتجهة �إل��ى اليابان،
�إذ �أن �رشكات التكرير تدبر �إم��دادات
بديلة،وقال تاكا�شي ت�سوكيوكا ،يف
م�ؤمتر �صحايف« :من املتوقع �أن يظل
خام غرب تك�سا�س الو�سيط �ضمن نطاق
 5دوالرات فوق امل�ستوى احلايل البالغ
نحو  65دوالرا �أو دونه للأ�شهر القليلة

املقبلة».
و�أ�ضاف �أن��ه ال يتوقع �شحا يف �أ�سواق
النفط ،حيث من املنتظر �أن تتعاون
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة م��ع ال�سعودية
والإم���ارات لإبقاء �إم���دادات النفط �إلى
الأ���س��واق العاملية م�ستقرة ،وطالبت
الواليات املتحدة ،االثنني املا�ضي،
جميع م�شرتي اخل��ام الإي���راين بوقف
ا�سترياده بحلول �أول مايو املقبل و�إال
ف�سيواجهون عقوبات ،يف خطوة تهدف
�إلى خنق �إيرادات طهران النفطية ،ما دفع
�أ�سعار اخلام القيا�سية �إلى �أعلى م�ستوى

اقتصاد

يف � 6أ�شهر ،واليابان �ضمن جمموعة
ال��دول التي ح�صلت على �إع��ف��اءات من
العقوبات يف ال�سابق.
و�صعدت العقود الآجلة خلام برنت �إلى
ذروة  2019عند  75.01دوالر ًا للربميل
�أم�س ،و�سجلت  74.90دوالر ًا للربميل
مرتفعة � 33سنتا مبا يعادل  % 0.4عن
�أحدث �إغالق لها ،و�سجلت عقود اخلام
الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط 65.94
دوالر ًا للربميل ،مرتفعة خم�سة �سنتات
عن الت�سوية ال�سابقة.
وقال املحللون لدى كابيتال �إيكونوميك�س

املالية ،م�شري ًا �إل��ى �أن ال�سوق املالية
ب�صدد �إدراج عدة �رشكات تخت�ص بالتقنية
املالية.
و�أ�ضاف الفالح «ت�سهم �رشكتا �أرامكو و�سابك
يف تعزيز جتربة ال�سعودية يف الدخول �إلى
الأ�سواق العاملية؛ حيث تنظر ال�رشكتان
�إلى العامل ك�سوق مفتوح ملنتجاتهما ،وهو
الأمر الذي جت�سد يف الو�صول �إلى الأ�سواق
ال�صينية والأمريكية ،ويف هذا اجلانب،
ت�سعى �رشكة �أرامكو �إلى تعزيز جتربتها يف
اال�ستثمار يف قطاع الغاز ،ال�سيما يف الأ�سواق
النا�شئة يف دول �آ�سيا على �سبيل املثال».

يف مذكرة «عقب قرار الواليات املتحدة
بت�شديد عقوباتها على �إي���ران ،زدنا
توقعنا لنهاية العام خلام برنت من
 50دوالرا �إلى  60دوالرا للربميل».وقال
بيورنر تونهاوغن مدير �أبحاث النفط يف
ري�ستاد �إنرجي اال�ست�شارية« :ال�سعودية
وع��دد من حلفائها لديهم طاقة �إحالل
تتجاوز فاقد ال�صادرات الإيرانية»،
و�أ�ضاف« :منذ �أكتوبر  ،2018خف�ضت
ال�سعودية ورو�سيا والإم��ارات والعراق
الإنتاج  1.3مليون برميل يوميا ،وهو ما
يكفي وزيادة لتعوي�ض الفقد الإ�ضايف».

االجتماع ال��وزاري يف فيينا يف
يونيو املقبل ،والب�شائر الأولى
ملوقف املنتجني قد تت�ضح يف
اجتماع جلنة املراقبة الوزارية
يف جدة ال�شهر املقبل» ،الفتا �إلى
�أجواء من الثقة والإيجابية تظلل
ال�سوق فى املرحلة الراهنة،
حيث �إن ال��ق��رار الأم�يرك��ي جاء
ت�صحيحا لقرار التنازالت التي
�أربكت ال�سوق يف الربع الرابع من
العام املا�ضي وقادت �إلى تدهور
الأ�سعار.
م��ن جانبه ،يقول مدير قطاع
النفط والغاز يف �رشكة �سيمن�س
الدولية رينهولد جوتري�« ،إن
الرتكيز على تعوي�ض الدول التي
كانت حا�صلة على التنازالت
هو �أمر �إيجابي وداعم ال�ستقرار
ال�سوق ،خا�صة �أن التعوي�ض

لي�س م�رشوطا» ،م�شريا �إلى �أن
«�أوب��ك» لديها طاقات احتياطية
هائلة وق��درة مرنة على ت�رسيع
وترية الإنتاج �أو �إبطائه ح�سب
ظروف ال�سوق.
و�أ����ض���اف ج��وت�ير �أن «تركيز
ال�سعودية على مبد�أ التجاوب
م��ع حاجة العمالء يعالج �أي
خماوف على الإمدادات يف ال�سوق
النفطية ويعزز ا�ستقرار ال�سوق
والأ�سعار دون �إفراط يف ال�صعود
�أو االنخفا�ض غري املربر ،الذي
يعقب عادة القرارات املهمة»،
م�شريا �إل��ى قناعة «�أوب���ك» ب�أن
املخزونات ما زال��ت مرتفعة،
وم����ن ث���م ال ي���وج���د م���ا ي�برر
الت�رسع فى زيادة الإنتاج ب�شكل
غري مدرو�س ،خا�صة �أن موعد
املراجعة قريب.

نيجيريا :السعودية تجاوزت النفط

وأصبحت رائدة في الصناعات البتروكيماوية
�أك����د د� .إمي���ان���وي���ل �إي��ب��ي
كات�شيكو ،وزي���ر امل���وارد
ال���ب�ت�رول���ي���ة جل��م��ه��وري��ة
نيجرييا االحت���ادي���ة� ،أول
�أم�س� ،أن اململكة العربية
ال�سعودية ت��أت��ي م��ن �ضمن
 40دولة يف العامل من حيث
عمليات اال�ستحواذ والإنتاج،
معلقا« :االقت�صاد ال�سعودي
اقت�صاد ع��امل��ي» .ج��اء ذلك
يف ت�رصيحات خ�لال م�ؤمتر
القطاع املايل بال�سعودية،
م�شيد ًا مبا يوفره من فر�ص
لإي�ضاح ما تقوم به اململكة
من �إ�صالحات اقت�صادية ت�سهم
يف تنويع م�صادر الدخل،
و�أ�شار �إلى �أن اململكة العربية
ال�سعودية حتقق عائدات
�ضخمة ع��ن ط��ري��ق �إن��ت��اج
وت�صدير النفط ،م�شري ًا �إلى
�أنها جتاوزت النفط و�أ�صبحت
من الدول املتقدمة يف جمال
ال�صناعات البرتوكيماوية،
وك��ذل��ك ت��ت��و���س��ع يف جمال
ال��زراع��ة ويف بناء خدمات
لوج�ستية �ضخمة تعطي الثقة
جلذب املزيد من امل�ستثمرين.
و�أ���ش��اد مب��ا متتلكه �أرامكو
ال�������س���ع���ودي���ة وال�����ش�رك���ة
ال�����س��ع��ودي��ة لل�صناعات
الأ�سا�سية «�سابك» من تطور،
خا�صة املدن ال�صناعية التي
يجري �إن�شا�ؤها ،مفيد ًا ب�أن

• �إميانويل �إيبي كات�شيكو

اململكة العربية ال�سعودية
متتلك العديد م��ن الفر�ص
وجمهورية
اال�ستثمارية،
نيجرييا االحتادية لديها نحو
 50مليار دوالر تُ �ستثمر يف
املنتجات البرتولية املكررة
�سنوي ًا ،ويبلغ ن�صيب اململكة
منها ما يعادل  10مليارات
دوالر .و�أ���ض��اف �أن اململكة
العربية ال�سعودية ا�ستثمرت
يف جميع �أنحاء العامل ،ومن
�ضمنها قارة �أفريقيا وحتديدا
نيجرييا ،حيث يبلغ عدد
�سكانها  200مليون ن�سمة� ،أي
ما يقارب  % 30من �أفريقيا
ب�أكملها ،وبذلك ت�صبح �أعلى
ناجت حملي �إجمايل يف قارة
�أفريقيا.

النفط يسجل  75دوالراً للمرة األولى

في  2019وسط تشديد عقوبات إيران

ارتفع خام برنت �أم�س متجاوزا  75دوالرا للربميل للمرة الأولى
يف  2019عقب ت�شديد العقوبات على �إيران ،بينما كبح تنامي
معرو�ض الواليات املتحدة مكا�سب اخلام الأمريكي.
و�صعدت العقود الآجلة خلام برنت �إلى ذروة  2019عند 75.01
دوالر للربميل �أم�س و�سجلت  74.90دوالر ًا للربميل مرتفعة 33
�سنتا مبا يعادل  % 0.4عن �أحدث �إغالق لها.و�سجلت عقود
اخلام الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط  65.94دوالر ًا للربميل،
مرتفعة خم�سة �سنتات عن الت�سوية ال�سابقة.
وقال املتعاملون �إن برنت ي�ستمد دعما �أم�س من وقف �صادرات
النفط الرو�سي �إلى بولندا و�أملانيا عرب خط �أنابيب ب�سبب
م�شاكل تتعلق باجلودة ،وقالت الواليات املتحدة هذا الأ�سبوع
�إنها �ستنهي جميع الإعفاءات املمنوحة من العقوبات املفرو�ضة
على �إيران ،مطالبة الدول بوقف ا�سترياد النفط من طهران من
مايو �أو مواجهة �إجراءات عقابية من وا�شنطن.
وقال املحللون لدى كابيتال �إيكونوميك�س يف مذكرة «عقب قرار
الواليات املتحدة بت�شديد عقوباتها على �إيران ...زدنا توقعنا
لنهاية العام خلام برنت من  50دوالرا �إلى  60دوالرا للربميل،
«ي�أتي قرار الواليات املتحدة ملحاولة خف�ض �صادرات النفط
الإيرانية �إلى ال�صفر و�سط تخفي�ضات معرو�ض بقيادة منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك» منذ بداية ال�سنة بهدف رفع
الأ�سعار.
ونتيجة لذلك ،ارتفعت �أ�سعار برنت نحو  % 40منذ يناير،
لكن برايان هوك املمثل الأمريكي اخلا�ص لإيران وامل�ست�شار
الكبري لوزير اخلارجية قال �أم�س «يوجد معرو�ض وفري يف
ال�سوق لتخفيف �أثر ذلك االنتقال و�إبقاء الأ�سعار م�ستقرة».
وقالت ري�ستاد �إنرجي اال�ست�شارية �إن ال�سعودية وحلفاءها
الرئي�سيني قد يعو�ضون فاقد النفط الإي��راين ،وقال بيورنر
تونهاوغن مدير �أبحاث النفط يف ال�رشكة «ال�سعودية وعدد من
حلفائها لديهم طاقة �إحالل تتجاوز فاقد ال�صادرات الإيرانية».
و�أ�ضاف «منذ �أكتوبر  ،2018خف�ضت ال�سعودية ورو�سيا
والإمارات والعراق الإنتاج  1.3مليون برميل يوميا ،وهو ما
يكفي وزيادة لتعوي�ض الفقد الإ�ضايف».

