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في ظل تجميد الصادرات النفطية اإليرانية إلى مستوى الصفر

بالتوازي مع العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة

سوق النفط يواجه ضغوط ًا متضادة التأثير
 ...الحرب التجارية والمخاطر الجيوسياسية

«أوبك» :ضرورة زيادة االعتماد
على مصادر الطاقة المتجددة

• محمد باركيندو
• النفط والغاز سيستمران في لعب دور مركزي ومحوري

ترتقب الأ���س��واق النفطية اجتماع
اللجنة الوزارية من «�أوبك» وعدة دول
منتجة للنفط من خارج املنظمة حيث
جت��ري تقييما ب�ش�أن التزام الدول
الأع�ضاء باتفاق خف�ض الإنتاج ،وقد
ت�صدر تو�صية ب�ش�أن ا�ستمرار االتفاق
�أو تعديله.
موقع «�أوي���ل براي�س» �أورد يف هذا
ال�سياق تقريرا �أكد فيه �أن االجتماع
املخ�ص�ص لتقييم �أو�ضاع �سوق النفط
قبل اجتماع «�أوب��ك» يف فيينا ال�شهر
املقبل ،ي�أتي يف الوقت الذي ت�شهد
فيه منطقة ال�رشق الأو�سط ت�صاعدا
للتوتر بني الواليات املتحدة و�إيران
و�سط خماوف ب�ش�أن �أمن الإمدادات،
ال���ذي �سيكون �أح���د املو�ضوعات
يف االج��ت��م��اع��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ،كما
��صرح �أح��د املندوبني يف «�أوب���ك»،
و�ستناق�ش االجتماعات ب�شكل عام
حالة �سوق النفط ومراجعة االمتثال
للتخفي�ضات.
ويواجه �سوق النفط �ضغوطا مت�ضادة
الت�أثري ،وقد ات�ضحت هذه احلالة

ب�شكل كبري خالل الأ�سبوع املا�ضي؛ فقد
اختتمت الأ�سعار التعامالت الأ�سبوعية
على مكا�سب يف �ضوء املخاوف من
ت�صاعد التوترات اجليو�سيا�سية،
يف ظل جتميد ال�����ص��ادرات النفطية
الإي��ران��ي��ة �إل���ى م�ستوى ال�صفر.
وتعر�ضت الأ�سعار �إلى �ضغوط �أخرى
هبوطية م��ن ج���راء خم���اوف النمو
و�ضعف الطلب نتيجة تعقد حمادثات
التجارة بني الواليات املتحدة وقيام
اجل��ان��ب�ين بفر�ض ر���س��وم جمركية
جديدة؛ ما �أ�شاع �أجواء من القلق يف
ال�سوق من تطور تلك النزاعات ،رغم
التم�سك باحلفاظ على مبد�أ ا�ستمرار
اجللو�س على مائدة املفاو�ضات.
ويف هذا الإطار� ،أكدت منظمة الدول
امل�صدرة للبرتول «�أوبك» �رضورة �أن
متهد الإج���راءات املناخية الطريق
نحو التنمية امل�ستدامة ،الفتة �إلى
�أن هذا يعني �أن برامج حتول الطاقة
يجب �أن حتظى باهتمام �أكرب مع �إعطاء
الأولوية ملليارات الب�رش يف البلدان
النامية ،الذين ما زالوا يعانون فقر

الطاقة.
ونوه تقرير حديث للمنظمة الدولية
�إل��ى �أهمية االنتقال �إل��ى عامل �أكرث
�شمولية ،حيث يتوافر لكل �شخ�ص
الفر�صة يف احل�صول على الطاقة
ب�أ�سعار معقولة وموثوقة وم�ستدامة
وحديثة دون متييز �ضد �أي مورد
للطاقة.
و�أو���ض��ح التقرير �أن جهود «�أوب��ك»
ملواجهة تغري املناخ ت�شمل امل�شاركة
البناءة يف جل�سات مفاو�ضات الأمم
املتحدة وتعميق وتو�سيع العالقات
م��ع �أم��ان��ة اتفاقية الأم���م املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ على مدار
عدة �سنوات ما�ضية.
ولفت التقرير �إلى �أن حممد باركيندو
الأم��ي�ن ال��ع��ام ملنظمة «�أوب����ك»،
وباتري�شيا �إ�سبينوزا الأمني التنفيذي
التفاقية الأم���م املتحدة الإطارية
ب�ش�أن تغري املناخ وافقا على تعزيز
التعاون بني املنظمتني مع الرتكيز
على ال�شمولية ،وتعزيز امل�شاركة
من قبل جميع اجلهات الفاعلة يف

اقتصاد

تنفيذ اتفاق باري�س .و�شدد التقرير
على الدور الرئي�س للنفط يف حتقيق
التنمية االقت�صادية والنهو�ض بالدول
النامية ،م�شريا �إل��ى �أن ذل��ك يعد
ال�سبب الرئي�س وراء جهود «�أوبك»
نحو حتقيق اال�ستقرار امل�ستدام
لل�سوق النفطية .واعترب التقرير �أن
النفط والغاز �سي�ستمران يف لعب
دور مركزي وحموري يف حياة النا�س
يف كل مكان ،حيث ال ميكن �إنكار
دورهما امل�ؤثر يف مواجهة التحديات
االقت�صادية وتوفري وظائف للماليني
يف جميع �أنحاء العامل� ،إلى جانب
رفع م�ستوى املعي�شة وبناء املدن
واملجتمعات وحتديث البنى التحتية.
ونوه التقرير �إلى ت�أكيد باركيندو
على �أن �صناعة النفط البد �أن تكون
ج��زءا من حل حتدي تغري املناخ،
الفتا �إلى �أن حجم التحدي يعني �أنه ال
يوجد م�صدر وحيد للطاقة هو القادر
على توفري كل االحتياجات ،وال ميكن
تهمي�ش �أو ا�ستبعاد �صناعة �ضخمة
مثل �صناعتي النفط والغاز.

�شدد تقرير منظمة الدول امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» على �أهمية م�صادر
الطاقة املتجددة وزي��ادة �سباق
االعتماد عليها بالتوازي مع �سباق
�آخر للعمل على خف�ض انبعاثات
الغازات الدفيئة ،خا�صة يف �ضوء
التطور املعريف الكبري يف هذه
ال�صناعة احليوية ،مبا يتيح تطوير
معايري كفاءة ا�ستهالك الوقود،
التي حت�سنت ب�شكل كبري خالل
عدة عقود كما زادت قدرة ال�صناعة
على االبتكار التكنولوجي ،و�أفاد
التقرير ب�أن فقر الطاقة يظل ق�ضية
�ضخمة تواجه اجلن�س الب�رشي،
مبن يف ذلك مليار �شخ�ص يعي�شون
دون ك��ه��رب��اء وث�لاث��ة مليارات
�شخ�ص يفتقرون �إلى وقود الطهي
النظيف.
ولفت التقرير �إلى �أن �صناعة النفط
ب���د�أت يف مواجهة ه��ذا التحدي
من خالل عدد من الطرق �أبرزها
الو�صول �إل��ى �أف�ضل املمار�سات

ال�صناعية� ،إل��ى جانب تعزيز
احلوار الدويل وتبادل اخلربات يف
هذا املجال.
�إلى ذلك� ،أو�ضحت وكالة بالت�س
العاملية للمعلومات النفطية
حدوث تراجع يف املعرو�ض ب�شكل
ك��ب�ير؛ ب�سبب ت��راج��ع ���ص��ادرات
اخلامني الفنزويلي والإيراين بحدة
خالل الأ�شهر الأخرية� ،إلى جانب
تخفي�ضات «�أوب��ك» ،وقد �أدى ذلك
�إلى ارتفاع تكلفة ا�ستبدال درجات
اخلام ،حيث متت زيادة االعتماد
على اخل���ام ال��ع��رب��ي املتو�سط
ال�سعودي والأورال الرو�سي.
و�سلط تقرير حديث للوكالة ال�ضوء
على تطلع �رشكة «�إن��دي��ان �أويل
ك��ورب» -وهي �أك�بر م�شرت للنفط
اخلام الإيراين يف الهند� -إلى �رشاء
مزيد من الرباميل من ال�سعودية
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة والكويت
والإم���ارات واملك�سيك لتحل كليا
حمل ال���واردات الإيرانية .ونقل

التقرير عن �ساجنيف �سينج رئي�س
جمل�س �إدارة ال�رشكة الهندية،
�أن �رشكة التكرير التي تديرها
ال��دول��ة يف الهند و�ضعت خطة
قوية لتوفري املوارد البديلة لتحل
حمل ال���واردات النفطية الهندية
من �إيران ،بعد �أن �ألغت الواليات
املتحدة اال�ستثناءات من العقوبات
املفرو�ضة على اخل��ام الإي���راين
بداية ال�شهر احل��ايل ،م�ضيفا �أن
«لدينا وحدات تخزين اختيارية
لل�رشاء من عدد من موردينا على
املدى الطويل».
و�أ�شار �سينج �إلى �أن �رشكة النفط
الهندية �ست�ستورد  1.7مليون طن
مرتي من ال�سعودية خالل الفرتة
من «يوليو» �إلى «دي�سمرب» املقبل،
و�سيكون ه��ذا �أع��ل��ى م��ن م�ستوى
 5.6ماليني طن من واردات اخلام
ال�سعودي ،التي ت�ستوردها حاليا
مبوجب عقد حم��دد �صالح حتى
«مار�س» .2020

• «أوبك» يشدد على أهمية مصادر الطاقة املتجددة

«كاراليل» :محادثات لبيع % 25

بمشروع لتصدير النفط األميركي

«إكسون موبيل» تجلي العاملين

األجانب من حقل نفطي في العراق
قال م�س�ؤول عراقي كبري و 3م�صادر
�أول �أم�س �إن �رشكة �إك�سون موبيل
�أجلت جميع موظفيها الأجانب،
وع��دده��م نحو � 60شخ�صا ،من
حقل غرب القرنة  1النفطي يف
العراق وتنقلهم �إلى دبي.ي�أتي
الإجالء بعد �أيام قليلة من �سحب
الواليات املتحدة موظفيها غري
الأ�سا�سيني من �سفارتها يف بغداد
بدعوى وج��ود تهديد من �إي��ران
املجاورة.
وقال �إح�سان عبد اجلبار رئي�س
�رشكة نفط الب�رصة العراقية
املالكة للحقل �إن الإن��ت��اج يف
احلقل مل يت�أثر بالإجالء ،م�ضيفا
�أن العمل م�ستمر بوترية طبيعية
ويتولى م�س�ؤوليته مهند�سون
عراقيون.وذكر �أن الإنتاج ال يزال
عند � 440أل���ف برميل يوميا.
قال عبد اجلبار «ان�سحاب �رشكة
�إك�سون موبيل هو �إجراء احرتازي
وم�ؤقت لي�س لدينا �أي م�ؤ�رشات
حول خماطر ،الو�ضع �آمن وم�ستقر
ج��دا .احلقل يعمل بكامل طاقته
حاليا وينتج � 440أل��ف برميل
يوميا».
و�أ���ض��اف «املهند�سون الأجانب
�سيقدمون اال�ست�شارات ويقومون
بعملهم م��ن مكاتب ال�رشكة يف
دبي لي�س لدينا �أي خماوف �أبدا».
وترتبط �إك�سون موبيل بعقد طويل
الأج���ل م��ع ��شرك��ة نفط الب�رصة

• إحسان عبداجلبار

ل��ت��ط��وي��ر احل��ق��ل ب��ه��دف زي���ادة
�إنتاجيته .و�أحجمت �إك�سون عن
ت�أكيد عملية الإجالء.وقالت جويل
كينج املتحدثة با�سم ال�رشكة
«نحن ال نك�شف عن تفا�صيل تتعلق
مبوظفي العمليات يف من�ش�آتنا».
و�أ�ضافت�« :إك�سون موبيل تطبق
برامج و�إج���راءات لتوفري الأمن
حل��م��اي��ة موظفيها وعملياتها
ومن�ش�آتها .نحن ملتزمون ب�ضمان
�سالمة موظفينا واملتعاقدين يف
كل من�ش�آتنا يف �أنحاء العامل».ومت
الإج�لاء على عدة مراحل يف وقت
مت�أخر اجلمعة املا�ضي ويف وقت
مبكر �أول �أم�س �إلى دبي مبا�رشة
�أو �إلى املخيم الرئي�سي ملوظفي
ال����شرك��ة الأج��ان��ب يف حمافظة
الب�رصة.وقالت امل�صادر ،وهم

موظف يف �رشكة �أم��ن متعاقدة
مع �إك�سون وم�س�ؤول نفط عراقي
وموظف يف �رشكة نفط �أجنبية،
�إن ال��ذي��ن ك��ان��وا يف املخيم يف
طريقهم �إلى املطار الآن.
وقال م�س�ؤول يف �رشكة �أمن خا�صة
ت�رشف على الإج�ل�اء «مت �إجالء
 28موظفا �أول �أم�س �إلى املطار
والباقني �إلى املخيم ومت �إجال�ؤهم
�أم�س �إلى املطار ومل يبق باحلقل
�أي موظفني «�أج��ان��ب»».وق��ال
عبداجلبار يف مقابلة «�إن العراق
�أر�سل ر�سالة ر�سمية �إلى �إك�سون
ملعرفة توقيتات العمل من دبي
ومتى �ستتم ال��ع��ودة ملمار�سة
�أعمالهم يف احلقل وذلك لأن هذه
الأمور تعاقدية ت�ؤثر على احت�ساب
الكلف والأجور للعاملني من �رشكة
�إك�سون موبيل».
و�أ�ضاف «احلقل فيه �أكرث من 1700
عامل  1300منهم من موظفي �رشكة
نفط الب�رصة ،و 400هم عراقيون
يعملون م��ع ��شرك��ات �أجنبية
�أخ��رى كلهم موجودون ويعملون
الآن ب��احل��ق��ل .ع���دد املوظفني
الذين غ��ادروا بحدود  60موظفا
فقط وهم ا�ست�شاريون وماليون
و�إداريون».و�أدى ال�سجال املتبادل
بني وا�شنطن وطهران على مدى
�أيام �إلى ت�صاعد حدة التوتر يف
املنطقة و�سط خماوف من ن�شوب
حرب بني �أمريكا و�إيران.

قال م�صدر مطلع �إن جمموعة كاراليل
جتري حمادثات مع ثالث �رشكات
م�شغلة خلطوط الأنابيب واملرافئ
من �أجل بيع  %25يف مرف�أ كوربو�س
كري�ستي لت�صدير النفط اخلام يف
تك�سا�س مقابل  625مليون دوالر.
وق��ال امل�صدر �إن كاراليل جتري
�أي�����ض��ا حم��ادث��ات م��ع ال�رشكات
الثالث كي تتولى �سويا ت�شغيل خط
�أنابيب لنقل اخلام من هيو�ستون
�إلى كوربو�س كري�ستي .ومل يت�سن
حتى الآن معرفة �أ�سماء ال�رشكات.
وتعمل ك��ارالي��ل و��شرك��ات �أخرى
على فتح م��ا ال يقل ع��ن ثماين
من�ش�آت لت�صدير اخل��ام الأمريكي
�إلى الأ�سواق العاملية من �ساحل
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة على خليج
امل��ك�����س��ي��ك .وت��ن��ت��ج ال���والي���ات
املتحدة حاليا �أكرث من  12مليون
برميل يوميا ،متخطية ال�سعودية
ورو�سيا .ويف الأ�سبوع املا�ضي،
اقرتبت �صادرات اخلام الأمريكية
من م�ستوى قيا�سي جديد عند نحو
 3.4ماليني برميل يوميا.وقال
امل�صدر �إن��ه قد يتم �إب��رام اتفاق
مع واح��دة من ال�رشكات الثالث
امل�شغلة ملن�ش�آت يف هيو�ستون
بحلول اجلمعة املا�ضي.
و��صرح �أن م�رشوع خط الأنابيب
امل�شرتك �سينقل اخلام من هيو�ستون
�إلى كوربو�س كري�ستي بطاقة بني
� 700ألف و 1.2مليون برميل يوميا.
و�سيوفر ذلك منفذا بديال ملنتجي
النفط الأمريكيني .وملن�ش�أة كاراليل

روابط بالفعل مع منتجني يف �إيجل
فورد واحلو�ض الربمي� ،أكرب حقلي
نفط بالواليات املتحدة.
وتقرتح لون �ستار بورت�س املدعومة
من كاراليل �إقامة من�ش�أة ت�صدير

خالل  4أشهر

بعد تعطل بخط األنابيب دولفين
قال م�صدر مطلع �إن خط الأنابيب
الرئي�سي دولفني الذي ينقل الغاز
من قطر �إلى الإم��ارات �شهد تعط ًال
لعدة �أيام ال�شهر املا�ضي و�إن قطر
�سدت الفجوة ب�إمدادات غاز م�سال
�إ�ضافية.وتتعر�ض قطر ملقاطعة
�سيا�سية ودبلوما�سية من جارتيها،
ال�سعودية والإم������ارات ،اللتني

تتهمان ال��دوح��ة بدعم التطرف،
وتنفي الدوحة ذلك الزعم.
وق��ال��ت قطر� ،أك�بر منتج للغاز
الطبيعي امل�سال يف العامل ،عندما
ُفر�ض احلظر يف يونيو � 2017إنها
لن تغلق خط الأنابيب ،وهو ما كان
�سي�ؤدي �إلى تعطيالت كبرية ب�شبكة
الغاز الإماراتية.

طاقتها  1.4مليون برميل يوميا
على جزيرة ميناء قرب كوربو�س
كري�ستي .وقالت �إنها تتوقع بدء
ت�شغيل املن�ش�أة يف �أكتوبر .2020
وقدمت لون �ستار بورت�س و�رشيكها

ميناء كوربو�س كري�ستي طلبات
لنيل تراخي�ص بناء ميناء يف املياه
العميقة ي�ستطيع مناولة ناقالت
ت�صل حمولتها �إلى مليوين برميل
من النفط.

ارتفاع إنتاج الصين من النفط إلى  63مليون طن

قطر تشحن الغاز المسال لإلمارات
ي�ضخ دولفني ملياري قدم مكعبة
من الغاز الطبيعي يوميا من حقل
ال�شمال القطري �إل���ى ع��م�لاء يف
الإمارات .وامل�رشوع مملوك ل�رشكة
دولفني للطاقة املحدودة ،اململوكة
بدورها ل�رشكة مبادلة الإماراتية
بن�سبة  %51ولتوتال بن�سبة %24.5
و�أوك�سيدنتال .%24.5

• كاراليل تعمل على فتح  8منشآت لتصدير اخلام األميركي

• ارتفاع انتاج الصني من النفط

ارتفع �إنتاج ال�صني من النفط اخلام بواقع  %0.6على
�أ�سا�س �سنوي ،م�سجال  63.06مليون طن خالل الأ�شهر
الأربعة الأولى من العام ،وفقا لبيانات ر�سمية.ويف �شهر
�أبريل املا�ضي فقط ،زاد �إنتاج النفط اخلام بن�سبة %0.6
على �أ�سا�س �سنوي �إلى  15.71مليون طن ،فيما انخف�ض
معدل النمو بواقع  %1.5مقارنة ب�شهر مار�س ،2019
بح�سب بيانات من م�صلحة الدولة للإح�صاء.
وتو�سعت واردات ال�صني من النفط اخلام بوترية �أ�رسع
ال�شهر املا�ضي ،لرتتفع بن�سبة  %10.8مقارنة بذات
الفرتة من العام املا�ضي� ،إلى  43.73مليون طن ،و�شهد
حجم النفط اخل��ام املعالج زي��ادة بن�سبة  %5.1على
�أ�سا�س �سنوي يف �أبريل املا�ضي ،فيما بلغ املتو�سط �أم�سي
للمعاجلة  1.74مليون طن.
وتهدف ال�صني �إل��ى زي��ادة �إنتاجها املحلي من النفط
اخلام �إلى  200مليون طن بحلول  ،2020وت�شمل املهام
الرئي�سية ل�صناعة النفط ت�رسيع عمليات التنقيب لت�أمني
الإم��داد املحلي ودفع وترية بناء �شبكات �أنابيب النفط
وتطوير بدائل نظيفة.و�أ�شارت بيانات م�صلحة الدولة
للإح�صاء �أي�ضا �إلى ارتفاع بوترية �أبط�أ لإنتاج ال�صني من
الغاز الطبيعي يف �أبريل املا�ضي ،حيث قفز بن�سبة %7.9
على �أ�سا�س �سنوي �إلى  14.1مليار مرت مكعب.وبلغ حجم
واردات ال�صني من الغاز الطبيعي  7.65مليون طن ال�شهر
املا�ضي ،بزيادة  %12.2مقارنة بالعام املا�ضي.

