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تحافظ على بعضها لسداد ديون مستحقة للصين والهند

محللون :تراجع الشحنات اإليرانية إلى  600ألف
برميل يومي ًا خالل الشهر الحالي
�أف���ادت م�صادر يف قطاع النفط
«�إن ���ص��ادرات �إي���ران م��ن اخلام
�سترتاجع يف «مايو» مع ت�ضييق
وا�شنطن اخلناق على م�صدر الدخل
الرئي�س لطهران ،ما �سيعمق فاقد
املعرو�ض العاملي الناجت عن
العقوبات الأمريكية املفرو�ضة
على فنزويال والتخفي�ضات التي
تقودها «�أوبك».
و�أعادت الواليات املتحدة فر�ض
عقوبات على �إيران يف «نوفمرب»
بعد االن�سحاب من االتفاق النووي
امل�ب�رم يف  2015ب�ين طهران
والقوى العاملية ال�ست ،وقل�صت
تلك العقوبات بالفعل �صادرات
النفط الإي��راين �أكرث من الن�صف
�إلى مليون برميل يوميا �أو �أقل.
وت�ستهدف وا�شنطن ،وقف مبيعات
�إي����ران مت��ام��ا ،و�أن��ه��ت جميع
الإعفاءات املمنوحة مل�ستوردي
ال��ن��ف��ط الإي�����راين يف الأ���س��ب��وع
املا�ضي ،ويت�أهب م�س�ؤولوها
لرتاجع يف الإمدادات.
وق��ال م�س�ؤول �إي��راين مطلع على
ال�سيا�سة النفطية «�إن ال�صادرات
ق��د تهبط �إل��ى � 700أل��ف برميل
يوميا بل رمبا �إلى � 500ألف برميل
يوميا من «مايو» ف�صاعدا» ،فيما
رجح م�صدر يف «�أوبك» �أن ت�ستمر

ال�صادرات الإيرانية عند نحو 400
�إلى � 600ألف برميل يوميا.وتقول
�سارة فاك�شوري املحللة النفطية
«�إنه من املرجح �أن ت�ستطيع �إيران
املحافظة على بع�ض ال�شحنات
ل�سداد دي���ون م�ستحقة لل�صني

والهند ،ول�ضخها يف املخزونات
يف ال�صني� ،إ�ضافة �إل��ى تهريب
كمية حم��دودة كما فعلت يف ظل
عقوبات �سابقة».
وت�ضيف« :م��ن املهم مالحظة �أن
�صفر مبيعات نفطية يف مايو

ارتفاع األسعار عالمي ًا مع تحسن توقعات الطلب على الخام

ال يعني �أن���ه ل��ن ت��ك��ون هناك
ت�سليمات نفطية لل�صني �أو الهند
خ�لال ال�شهر� .إج��م��اال� ،إي���ران
ت�ستطيع ت�صدير ما بني � 200إلى
� 550أل��ف برميل يوميا .لي�ست
بالكامل نفطا مبيعا».
ويتوقع املحللون يف «�إنرجي
�أ�سبكت�س» تراجعا يف ال�شحنات
الإيرانية �إلى نحو � 600ألف برميل
يوميا من مايو ،يلف الغمو�ض
�صادرات �إي��ران على نحو متزايد
منذ ع��ودة العقوبات الأمريكية
يف «نوفمرب» ،ومل تعد طهران
تبلغ منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط ب�أرقام �إنتاجها وال توجد
معلومات م�ؤكدة عن ال�صادرات.
وب��ع�����ض ����ص���ادرات ن��ف��ط �إي���ران
غري مر�صود بالفعل ،ما يزيد
�صعوبة تقييم احلجم الفعلي،
وتفيد تقديرات «رفينيتيف �أيكون
وك��ب��ل��ر» ،وه���ي ��شرك��ة تر�صد
التدفقات النفطية� ،أن �إي��ران
�صدرت ما بني  1.02مليون و1.30
مليون برميل يوميا من اخلام
واملكثفات يف «�أبريل».ويجتمع
�أع�ضاء «�أوب��ك» وحلفا�ؤها ،للبت
يف �سيا�سة املعرو�ض يف «يونيو»،
و�ألغت «�أوبك» اجتماعا كان مقررا
يف «�أبريل».

• ارتفاع اإلنتاج األميركي من النفط

قال ميهري كاباديا املدير التنفيذي ل�رشكة «�صن
جلوبال �إنف�ستمنت�س» «�إن �أ�سعار النفط تراجعت
خ�لال الأ�سبوع املا�ضي يف ظل ا�ستمرار ت�أثري
م�ستويات الإنتاج الأمريكي القيا�سية».وبلغ �إنتاج
النفط اخلام الأمريكي م�ستوى قيا�سيا عند 12.3
مليون برميل يوميا الأ�سبوع املا�ضي ،مرتفعا
نحو مليوين برميل يوميا على مدار العام الأخري.
وك�رست �صادرات اخل��ام الأمريكية حاجز ثالثة
ماليني برميل يوميا للمرة الأولى هذا العام ،وفقا
لبيانات من �إدارة معلومات الطاقة.
و�أظهرت بيانات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �أن

�إنتاج النفط الأمريكي �سجل م�ستوى قيا�سيا مرتفعا
جديدا الأ�سبوع املا�ضي مع �صعوده مبقدار مائة
�ألف برميل يوميا �إلى  12.3مليون برميل يوميا.
و�أ�شارت البيانات �إلى �أن خمزونات اخلام التجارية
يف الواليات املتحدة قفزت الأ�سبوع املا�ضي مبقدار
 9.9ماليني برميل �إلى  470.6مليون برميل وهو �أعلى
م�ستوى منذ «�سبتمرب» .2017وارتفعت خمزونات
اخلام يف منطقة ال�ساحل ال�رشقي الأمريكي مبقدار
 9.2ماليني برميل الأ�سبوع املا�ضي ،وهو �أي�ضا
�أكرب زيادة �أ�سبوعية و�أعلى م�ستوى منذ «�سبتمرب»
.2017

 400مليار دوالر حجم الصادرات العالمية

ليبلغ  70.71دوالراً

من قطع غيار السيارات
ي�ستعد مئات ال�صانعني الأوروبيني
لتقدمي �أح��دث ابتكاراتها يف �أكرب
معر�ض خل��دم��ات امل��رك��ب��ات يف
ال����شرق الأو���س��ط يف دب��ي ال�شهر
املقبل ،وهو ما ي�ؤكد على مكانة
م�صدر لقطع
�أوروبا املهيمنة ك�أكرب
ّ
غيار و�إك�س�سوارات ال�سيارات يف
العامل .وي�شارك �أكرث من 1,800
عار�ض من  60دولة ،منهم �أكرث من
� 350رشكة من �أوروبا ،يف معر�ض
�أوتوميكانيكا دبي الذي تقام دورته
ال�سابعة ع�رش يف الفرتة من 10
�إلى  12يونيو  2019يف مركز دبي
الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض.
ت�شري ال��ت��ق��دي��رات �إل���ى �أن حجم
ال�صادرات العاملية من قطع غيار
ال�سيارات بلغ �أكرث من  400مليار
دوالر يف ع���ام  ، 2018ووف � ًق��ا
لـ  ، World’s Top Exportsمن�صة
جتميع البيانات على الإنرتنت،
�ساهمت ال���دول الأوروب��ي��ة %48
من هذه القيمة� ،أي  195.6مليار
دوالر .وتعد قطع غيار ال�سيارات
واالك�س�سوارات � ً
أي�ضا رابع �أكرب فئات
الت�صدير قيمةً يف االحتاد الأوروبي
« ، »EUبعد ال�سيارات «420.9
مليار دوالر» ،والزيوت البرتولية

• تراجع سعر برميل النفط الكويتي

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  1.19دوالر يف
تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  70.71دوالر ًا مقابل 71.90
دوالر ًا للربميل يف تداوالت اخلمي�س املا�ضي وفقا
لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار النفط �أول �أم�س
مع حت�سن توقعات الطلب على اخلام بعد بيانات
اقت�صادية قوية من الواليات املتحدة و�سط نق�ص يف
املعرو�ض ناجت عن خ�سائر لإنتاج اخلام يف �إيران

وفنزويال اللتني تخ�ضعان لعقوبات �أمريكية.
و�أنهت عقود النفط الأ�سبوع على انخفا�ض بعد
الإعالن هذا الأ�سبوع عن قفزة يف خمزونات اخلام
الأمريكية.
و�سجلت عقود برنت  70.85دوالر ًا للربميل عند
الت�سوية مرتفعة � 10سنتات و�أغلقت عقود خام
القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط مرتفعة
� 13سنتا عند  61.94دوالر ًا للربميل.

«بيكر هيوز» :عدد حفارات النفط األميركية
ارتفع للمرة األولى في ثالثة أسابيع

منصات التنقيب عن النفط والغاز بالواليات المتحدة األميركية
البند

قبل �سنة

الأ�سبوع ال�سابق

احلايل

التغري الأ�سبوعي

التغري منذ �سنة

النفط

834

805

807

2+

«»27

الغاز

196

186

183

«»3

«»13

النفط والغاز

1032

991

990

«»1

«»42

واالنتاج امل�ستقلة بخف�ض االنفاق على
�أعمال احلفر اجلديدة مع تركيزها على
منو الأرباح بدال من زيادة االنتاج.
وقالت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
الثالثاء املا�ضي �إن انتاج النفط يف
الواليات املتحدة انخف�ض لثاين �شهر
على التوايل يف فرباير �إلى  11.7مليون

برميل يوميا.
ووفقا لتقرير بيكر هيوز ،بلغ متو�سط
عدد حفارات النفط والغاز الن�شطة يف
الواليات املتحدة منذ بداية العام 1034
متجها نحو ت�سجيل �أعلى م�ستوى �سنوي
منذ  2014عندما بلغ  1862حفارا .وتنتج
معظم احلفارات النفط والغاز كليهما.لكن

تقديرات من حمللني يف �رشكة �سيمونز �آند
كو للأبحاث ومعلومات اال�ستثمار ومن
متخ�ص�صني يف بنك اال�ستثمار الأمريكي
بيرب جافري� ،أ�شارت �إلى �أن متو�سط عدد
حفارات النفط والغاز �سيهبط من 1032
حفارا يف � 2018إلى  1019يف  2019قبل
�أن يرتفع �إلى  1097يف .2020

«أوكسيدنتال» تشعل المنافسة على شراء «أناداركو»
 ...عرضت  57مليار دوالر
عر�ضت «�أوك�سيدنتال برتوليوم» املنتجة للنفط
والغاز �رشاء مناف�ستها «�أناداركو برتوليوم» يف
�صفقة قيمتها  57مليار دوالر ،متجاوزة اتفاق
«�شيفرون كورب» ل�رشاء «�أناداركو» مقابل  50مليار
دوالر.وتتكون كلتا ال�صفقتني من �أ�سهم ومبالغ
نقدية وت�شمل دي��ون «�أن���ادارك���و» .وتبلغ قيمة
عر�ض «�أوك�سيدنتال»  76دوالرا لل�سهم 38 ،دوالرا
نقدا و� 0.6094سهم من �أ�سهم «�أوك�سيدنتال» مقابل
كل �سهم يف «�أن��ادارك��و» ،مبا ينطوي على عالوة
 %19فوق �سعر �إغالق �سهم «�أناداركو» �أول �أم�س
الأول.وكانت جمموعة «�شيفرون» الأمريكية �أعلنت
الأ�سبوع املا�ضي �أنها �ست�ستحوذ على مناف�ستها
الأ�صغر «�أناداركو» مقابل  50مليار دوالر يف �صفقة
من �ش�أنها �أن تعزز ق��درات ال�رشكة النفطية على
التنقيب والإنتاج يف الواليات املتحدة.
وتتمحور ال�صفقة حول حقول «�أناداركو» يف منطقتي
احلو�ض الربمي يف تك�سا�س وخليج املك�سيك ،حيث

إنتاج النفط الخام األميركي بلغ مستوى قياسي ًا
عند  12.3مليون برميل يومي ًا

الدول األوروبية استحوذت على نحو  % 48منها

سعر برميل النفط الكويتي انخفض

�أ�ضافت �رشكات الطاقة الأمريكية
حفارات نفطية للمرة الأولى يف ثالثة
�أ�سابيع ،لكن �إجمايل عدد احلفارات
هبط خل��أول �أم�س �شهر على التوايل
بفعل تخفي�ضات يف الإنفاق.
وق��ال��ت �رشكة بيكر هيوز خلدمات
ال��ط��اق��ة يف تقريرها ال���ذي يحظى
مبتابعة وثيقة� ،إن �رشكات احلفر
�أ�ضافت حفارين نفطيني يف الأ�سبوع
املنتهي يف الثالث من مايو لي�صل
العدد الإجمايل �إلى  807حفارات.
وعدد حفارات النفط الن�شطة يف �أمريكا،
وهو م�ؤ�رش �أويل لالنتاج م�ستقبال،
منخف�ض عن م�ستواه قبل عام عندما كان
هناك  834حفارا قيد الت�شغيل.وتراجع
عدد احلفارات على مدار الأ�شهر اخلم�سة
املا�ضية مع قيام �رشكات اال�ستك�شاف

اقتصاد

تعد «�شيفرون» العبا �أ�سا�سيا ،وميكن لوفورات
احلجم «انخفا�ض معدل التكلفة على املدى الطويل
مب��وازاة زي��ادة الإن��ت��اج» �أن ترفع قيمة املنتج.
وتعد منطقة احلو�ض الربمي «ن�سبة �إلى الع�رص
اجليولوجي الربمي»� ،إحدى �أبرز املناطق التي
�أعادت الواليات املتحدة �إلى نادي القوى النفطية
العاملية.
وتقيم «�أن��ادارك��و» �رشاكات خارجية ،من بينها
م�رشوع للغاز الطبيعي امل�سال يف املوزمبيق ،قالت
«�شيفرون» �إنه �سي�سهم يف تعزيز �أعمالها العاملية.
وكانت �شبكة «�سي �إن بي �سي» الأمريكية �أفادت ب�أن
«�شيفرون» فازت ب�صفقة ا�ستحواذ «�أناداركو» مقابل
 65دوالرا لل�سهم ،بعد مناف�سة مع «�أوك�سيدنتال
برتوليوم» التي قدمت عر�ضا ل�رشاء ال�سهم مقابل
 70دوالرا ،لكن عر�ضها �شابته «م�شاكل هيكلية»،
م�ضيفة �أن الأخ�يرة تدر�س خياراتها.وذكر مايك
ويرث ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة «�شيفرون»،

�أن ال�صفقة «تزيد �شيفرون قوة» ،م�ضيفا ملخت�صني
خالل م�ؤمتر عرب الهاتف� ،أن «�شيفرون» �ستح�صل
�إ�ضافة �إل��ى حقول «�أن��ادارك��و» على «ممر جماور
بعر�ض  75ميال « 121كيلومرتا» يتيح �إج��راء
عمليات تنقيب وتطوير وت�شغيل وبناء بنى حتتية
بفاعلية كربى» .وتنوي «�شيفرون» �إقامة من�صات
�إ�ضافية يف حقول «�أناداركو» ،لكنها تتوقع تقلي�ص
الإنفاق الر�أ�سمايل امل�شرتك لل�رشكتني بنحو مليار
دوالر بف�ضل وفورات احلجم.
و�ستعزز املجموعة النفطية حمفظتها اال�ستثمارية
و�ستبيع �أ�صوال تراوح قيمتها بني  15و 20مليار
دوالر.ويقول كري�س نيكول ،مدير �أبحاث ال�رشكات
يف مركز «وود ماكنزي» لال�ست�شارات� ،إن فوائد
وفورات احلجم يف احلو�ض الربمي تت�ضمن تعزيز
نفوذ «�شيفرون» لدى �رشكات التنقيب واملوردين،
لي�س فقط فيما يتعلق بتحديد الأ�سعار ،بل �أي�ضا
عرب �إقامة م�شاريع تطوير على املدى الطويل.

املعاجلة « 217مليار دوالر» ،ما
ُيك�سب قطاع ال�سيارات على وجه
اخل�صو�ص �أه��م��ي��ة ا�سرتاتيجية
ب��ال��غ��ة.ي��أت��ي ه��ذا فيما يوا�صل
م�صنعو خدمات املركبات واملعدات
الأ�صلية من االحتاد الأوروبي تعزيز
وجودهم يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�أفريقيا ،حيث ميثل �أوتوميكانيكا
دب��ي  2019بوابة للأ�سواق التي
ي�صعب الو�صول �إليها بعيد ًا عن

• جانب من معرض أوتوميكانيكا دبي

املعر�ض .وقال حممود بيليكوزن،
مدير معر�ض �أوتوميكانيكا دبي:
يجمع
«على م��دى �سنوات عديدة
ّ
�أوتوميكانيكا دبي �أبرز امل�صنعني
واملوردين يف العامل مع ع�رشات
الآالف م��ن ال�����زوار وال�شارين
التجاريني ،حيث ي�أتي �أك�ثر من
ن�صفهم من خارج الإمارات».
ووفق ُا لـ ،World’s Top Exports
فقد �سجلت ال�صادرات الأوروبية من

مكونات واك�س�سوارات ال�سيارات
من��و ًا �سنوي َا بن�سبة %7يف عام
 ،2018يف حني ت�ضم قائمة �أكرب 15
دولة م�صدرة يف العامل ثمانية من
القارة العجوز .ت�أتي �أملانيا يف
�صدارة القائمة العاملية ،بحجم
�صادرات بلغ  67.1مليار دوالر يف
عام � ،2018أي ما يعادل  %17من
�إجمايل احلجم العاملي ،وبزيادة
قدرها  %7عن العام ال�سابق.

