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وصل سعر البرميل إلى  69.47دوالراً

النفط الكويتي سجل تراجع ًا
بلغ  2.18دوالر

• �سعر النفط الكويتي تراجع عن م�ستواه فوق  70دوالر ًا

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي  2.18دوالر
�أمريكي يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  69.47دوالر ًا
مقابل  71.65دوالر ًا للربميل يف تداوالت االربعاء
وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية هبطت �أ�سعار النفط نحو
 %5مع تراجع توقعات الطلب على اخلام ب�سبب
التوترات التجارية التي دفعت اخلامني القيا�سيني

لت�سجيل �أك�بر هبوط ليوم واح��د و�أك�بر خ�سارة
�أ�سبوعية يف �ستة �أ�شهر.
و�أنهت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت
جل�سة التداول منخف�ضة  3.23دوالرات لتبلغ عند
الت�سوية  67.76دوالر ًا للربميل.وهبطت عقود خام
القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط  3.51دوالر ًا
لت�سجل عند الت�سوية  57.91دوالرات للربميل.

الغاز الطبيعي ُيبقي على مكاسبه

بعد بيانات المخزون األميركي

مخزونات الغاز الطبيعي بالواليات المتحدة األميركية «مليار قدم مكعب»
البند
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قبل �أ�سبوع
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الغاز الطبيعي
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ارتفعت �أ�سعار الغاز الطبيعي ،و�أبقت على مكا�سبها
يف �أعقاب �صدور بيانات �أظهرت ارتفاع املخزونات
الأمريكية ب�أقل من املتوقع يف القراءة الأ�سبوعية.
و�أعلنت �إدارة معلومات الطاقة ارتفاع خمزونات
الغاز الطبيعي الأمريكية  100مليار قدم مكعب خالل

الأ�سبوع املا�ضي ،مقارنة بتوقعات بارتفاع قدره
 104مليارات قدم مكعب .وعلى �صعيد التداوالت،
ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي ت�سليم يوليو
بن�سبة � %0.7إل��ى  2.56دوالر لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية.

تقرير :اكتشاف الغاز في مصر وقبرص
جذب شركات االستثمار العالمية
�أك��دت تقارير اقت�صادية �أن جمموعة من
امل�ستثمرين يخططون لإح��داث تغيريات
ك��ب�يرة يف �صناعة ال��غ��از الطبيعي يف
منطقة �رشق البحر الأبي�ض املتو�سط عن
طريق �ضخ مئات املليارات من الدوالرات
وزيادة الإنتاج واملبيعات و�إزالة معوقات
ال�سيا�سة والتعقيدات ال�صناعية يف
املنطقة.
وا�شارت التقارير �أن جمموعة امل�ستثمرين
التابعني ل�رشكة «�سيرنجي ج��روب»
مقرا لها ،والتي
التي تتخذ من قرب�ص
ً
تعهدت ب�إنفاق مبلغ يرتاوح مليار دوالر
يف ال�سنوات املقبلة ل�رشاء �أ�صول الغاز
الطبيعي غ�ير امل�ستغلة يف املنطقة.
وقال مايك جريمانو�س الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة �إن هناك حمادثات جتري مع �أكرث
من �رشكة للأ�سهم اخلا�صة وال�صناديق
ال�سيادية جلمع الأموال.وتابع �أن ال�رشكة
يف املراحل النهائية جلمع الأموال وتكوين
عر�ضها ،ومن املقرر الك�شف عنه منت�صف
ال�شهر املقبل.
و�أو�ضحت التقارير �أن العثور على كميات
من الغاز الطبيعي قبالة ال�سواحل امل�رصية
والقرب�صية وعدد �آخر من دول اجلوار بعث
الأمل يف احلكومات لتطوير مراكز الطاقة
يف املنطقة واملنا�ضلة من �أجل التغلب على
العقبات ال�سيا�سية والقانونية و�إيجاد
�أ�سواق قادرة على ا�سترياد املنتجات.

انخفاض عقود النفط
الصينية في ظل الحرب
التجارية
انخف�ضت عقود النفط ال�صينية
ب�أكرث من  %5يف ظل احلرب
التجارية املت�صاعدة التي
دفعت امل�ستثمرين لإع��ادة
تقييم توقعاتهم ب�ش�أن النمو
ال���ع���امل���ي ،وخ��ي��م��ت على
املخاوف ب�ش�أن الإمدادات.
وت���راج���ع���ت ع���ق���ود النفط
ال�صينية الآجلة عند �إغالق
ت����داوالت ب��ور���ص��ة �شنغهاي
الدولية للطاقة مبقدار %5.22
�أو  26يوان ًا �إلى  472.5يوان
للربميل.بينما ارتفعت العقود
الآج��ل��ة خل��ام ب��رن��ت ت�سليم
ي��ول��ي��و  %1.2ع��ن��د 68.57
دوالر ًا للربميل ،و�صعدت
عقود اخلام الأمريكي %1.24
�إلى  58.63دوالر ًا للربميل،
لكنها ال ت��زال منخف�ضة هذا
متجها
الأ�سبوع بن�سبة ،%6.7
ً
لت�سجيل �أكرب خ�سارة �أ�سبوعية
منذ دي�سمرب  .2018وو�صف
الرئي�س الأم�يرك��ي «دونالد
ت��رام��ب» ال�صينية «ه��واوي»
ب ��أن��ه��ا «خ��ط�يرة للغاية»،
ولكنه �أ�شار �إلى �إمكانية �ضمها
�إلى االتفاق التجاري.

6

www.alshahedkw.com

بلغت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت  68.65دوالراً للبرميل

النفط تعافى بدعم من تخفيضات اإلنتاج
وتوترات الشرق األوسط

ارتفعت �أ�سعار النفط ما يزيد عن
 %1يوم �أم�س اجلمعة ،لكنها تتجه
�صوب تكبد �أكرب خ�سارة �أ�سبوعية
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام احل��ايل بعد �أن
ت�سبب ارتفاع املخزونات والقلق
ب�ش�أن تباط�ؤ اقت�صادي يف انخفا�ضات
كبرية للخام يف وق��ت �سابق من
الأ�سبوع.
و بلغت العقود الآجلة خلام القيا�س
العاملي برنت  68.65دوالر ًا للربميل
مرتفعة � 89سنتا �أو  %1.3مقارنة
مع �سعر الإغالق ال�سابق ،مع تلقي
الأ�سعار الدعم من تخفي�ضات الإنتاج
التي تنفذها �أوب���ك وت��وت��رات يف
ال�رشق الأو�سط.و�صعدت العقود
الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأم�يرك��ي � 74سنتا �أو � %1.3إلى
 58.65دوالر ًا للربميل.
وقال بنك �إيه�.إن.زد «ما زالت هناك
العديد م��ن املخاطر على جانب
الإمدادات� ،إذ �إن ا�ستمرار التوتر بني
�إيران والواليات املتحدة ،ميكن �أن
يثري ا�ضطرابا».
وت��ق��ود منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» تخفي�ضات للإنتاج
منذ ب��داي��ة ال��ع��ام بهدف تقلي�ص
الإمدادات يف ال�سوق ورفع الأ�سعار.
وق���ال �إي�����ه�.إن.زد �إن العقوبات
الأم�يرك��ي��ة على ق��ط��اع النفط يف
�إيران وفنزويال �ستعزز على الأرجح
انخفا�ض �صادرات خام �أوبك ،التي
ي�شرتك البلدان يف ع�ضويتها.لكن
�صعود الأ���س��ع��ار رمب��ا ال يعو�ض
االنخفا�ضات الأك�بر التي �سجلتها
يف وقت �سابق من الأ�سبوع ،والتي
و�ضعت العقود الآجلة للخام على
م�سار تكبد �أكرب خ�سارة �أ�سبوعية منذ
بداية العام ،ويتجه برنت للرتاجع
م��ا ي��زي��د ع��ن .%5ومنذ منت�صف
الأ���س��ب��وع ،ب��د�أ ارت��ف��اع خمزونات
النفط يف الواليات املتحدة ي�ضغط
على الأ�سعار.

سعر سلة خامات «أوبك» هبط إلى  68.56دوالراً للبرميل
اعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك»
ان �سعر �سلة خاماتها تراجع �أول �أم�س بواقع
 2.47دوالر لي�ستقر عند  68.56دوالر ًا مقابل
 71.03دوالر ًا الأربعاء.
وذكرت ن�رشة وكالة انباء «اوبك» ان املعدل
ال�سنوي ل�سعر ال�سلة للعام املا�ضي كان
 52.43دوالر ًا للربميل.
وت�ضم �سلة «اوب��ك» التي تعد مرجعا يف
م�ستوى �سيا�سة االنتاج  14نوعا بينها
خام «�صحارى» اجلزائري وااليراين الثقيل
و«ال��ب�����ص��ارة» ال��ع��راق��ي وخ���ام الت�صدير
الكويتي وخام «ال�سدر» الليبي وخام «بوين»
النيجريي واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي
واخلام الفنزويلي و«جريا�سول» االنغويل
و«اوري��ن��ت» االك���وادوري وزاف�يرو «غينيا
اال�ستوائية» ورابي اخلفيف «الغابون» وخام
جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي.
يذكر �أن اتفاقا مربما بني وزراء نفط «�أوبك»
ومنتجني م�ستقلني يق�ضي ب���أن تخف�ض
املنظمة انتاجها بواقع � 800أل��ف برميل
يومي ًا اي بن�سبة  %2.5من انتاج كل دولة
ع�ضو.
كما يق�ضي ب�أن تقل�ص الدول الـ 11من خارج
«�أوبك» م�ستويات انتاجها بواقع  400الف
برميل يوميا اي بن�سبة  %2من انتاج كل
منها.

روسيا أزالت
مليوني طن
من النفط الملوث

«بي.بي» بصدد بيع حصة
في شركة نفط مصرية
إلى دراجون أويل

قالت م�صادر �صناعية وم�رصفية �إن «بي.بي» تقرتب من بيع
ح�صتها يف �رشكة م�رصية رئي�سية للنفط والغاز �إلى دراجون
�أويل التي مقرها دبي مبقابل يتجاوز الـ  600مليون دوالر ُينهي
البيع ،املتوقع �إمتامه يف الأ�سابيع املقبلة� ،رشاكة بي.بي
التي دامت  50عاما يف �رشكة برتول خليج ال�سوي�س «جابكو»
مع تركيز ال�رشكة الربيطانية على تطوير احتياطيات الغاز
البحرية ال�ضخمة مل�رص.وتقول دراجون �أويل ،التابعة ل�رشكة
برتول الإم��ارات الوطنية «�إينوك» ومقرها دبي� ،إنها تعتزم
تو�سعة �أن�شطتها اخلارجية وتعزيز �إنتاجها �إلى � 300ألف برميل
من املكافئ النفطي يوميا بحلول ،2025تنتج جابكو �أكرث من
� 70ألف برميل يوميا من الزيت و 400مليون قدم مكعبة يوميا
من الغاز ،ح�سبما ذكرته امل�صادر.
وقال �أحد امل�صادر �إن بيع جابكو نال املوافقة الأولية من وزارة
البرتول امل�رصية بعد �أن عار�ضت اتفاقا لبيع الأ�صول تو�صلت
�إليه بي.بي العام املا�ضي مع �رشكة ا�س.دي�.إك�س �إنرجي للنفط
والغاز التي ترتكز �أعمالها يف �شمال افريقيا.والأ�صل الرئي�سي
ل�رشكة دراجون �أويل هو حقل ت�شيلكني يف تركمان�ستان ،حيث
تنتج زهاء � 90ألف برميل يوميا .ويف م�رص ،متلك ال�رشكة كامل
امتياز �رشق خليج الزيت.و�ست�ساعد ح�صيلة البيع بي.بي على
حتقيق هدفها للتخارج من �أ�صول ب�أكرث من خم�سة مليارات دوالر
بعد ا�ستحواذها مقابل  10.5مليارات دوالر على �أ�صول النفط
والغاز الربية ل�رشكة بي.ات�ش.بي يف الواليات املتحدة العام
املا�ضي.وبلغ �صايف �إنتاج بي.بي يف م�رص ما �إجماليه � 49ألف
برميل يوميا من النفط و�سوائل الغاز و 878مليون قدم مكعبة
يوميا من الغاز يف  ،2018وفقا للتقرير ال�سنوي لل�رشكة ،ويف
فرباير د�شنت «بي.بي» حقل جيزة/فيوم يف منطقة غرب دلتا
النيل البحرية ومن املتوقع �أن ينتج نحو � 60ألف برميل من
املكافئ النفطي يوميا.

اقتصاد

�أظهرت بيانات �أن رو�سيا
ت�ستخدم ال�سكك احلديدية
و���ص��ه��اري��ج للتخزين
و�سفن ًا لإزالة نفط ملوث
من خط �أنابيب للت�صدير،
و�أن��ه��ا ا�ستخرجت حتى
الآن ن��ح��و م��ل��ي��وين طن
م��ن النفط امل��ل��وث� ،أو
ثلث �إج��م��ايل الكميات
امللوثة.
وقبل �شهر ا�ضطرت رو�سيا
ل��وق��ف ال�����ص��ادرات عرب
خ��ط الأن��اب��ي��ب دروغبا
�إل���ى ب��ول��ن��دا و�أملانيا
يف ال��ف��رع ال�شمايل من
اخل��ط و�إل���ى �أوك��ران��ي��ا
و�سلوفاكيا وجمهورية
الت�شيك يف اجل��ن��وب.
ويتفرع خط الأنابيب عند
م�صفاة موزير يف رو�سيا
البي�ضاء.وبح�سب �رشكة
من رو�سيا البي�ضاء تتولى
ت�شغيل قطاع يف دروغبا،
ف�إن نحو  5ماليني طن يف
املجمل قد تكون تلوثت
بكلوريد ع�ضوي ي�ستخدم
لتعزيز ا�ستخراج النفط.
وا�ستعادة التدفقات ب�شكل
كامل يحتاج �إلى ما ي�صل
�إلى �ستة �أ�شهر .وما زالت
ح�صة الأ���س��د م��ن النفط
امللوث� ،أو ما ي�صل الى
مليوين طن ،موجودة يف
�أنظمة خط الأنابيب يف
رو�سيا ورو�سيا والبي�ضاء
و�أوكرانيا.

• املعدل ال�سنوي ل�سعر ال�سلة بلغ  52.43دوالر ًا للربميل

شركة أميركية تفوز بعقد إعادة
تهيئة حقل نفطي جنوبي الجزائر
قالت �رشكة البرتول الأمريكية
«كيه.بي�.أر» فرع اجلزائر ،انها
وقعت عقد هند�سة مع ال�رشيكني
«����س���ون���ط���راك» اجل���زائ���ري
و«�سي�سبا» الإ�سباين من �أجل
�إعادة تهيئة احلقل النفطي «رود
اخل��روف» يف اجلنوب الغربي
ملنطقة حا�سي م�سعود جنوبي
البالد.
ومل تك�شف ال�رشكة الأمريكية
يف بيان �أ�صدرته عن قيمة العقد
مكتفية بالإ�شارة �إلى �أنه يتعلق
بتوفري عتاد الهند�سة القاعدية
وه��ن��د���س��ة خ��ط��ة امل�����ش�روع
التف�صيلية.

و�أو���ض��ح��ت �أن �أ���ش��غ��ال �إع��ادة
ال��ت��ه��ي��ئ��ة تتمثل يف تعزيز
املن�ش�آت امل��وج��ودة حاليا
مب�سار جديد ملعاجلة النفط
وال��غ��از م��ن �أج���ل دع��م زي��ادة
ال��ق��درات الإن��ت��اج��ي��ة للحقل
النفطي «رود اخلروف».و�أ�شارت
الى �أن امل�رشوع �سينفذ انطالقا
من مكاتبها يف لندن وت�شيناي
بالهند خالل ثمانية �أ�شهر.
وكانت «�سوناطراك» و»�سيب�سا»
اللتان ت�ستغالن ه��ذا احلقل
بال�رشاكة منذ ع��ام  1996قد
وقعتا يف يناير  2018على عقد
خا�ص ب�إطالق املرحلة الثانية

مؤسسة النفط
الليبية تعتزم تطوير
حقل شمال الحمادة
قالت امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط التي
تديرها الدولة يف ليبيا يف بيان �إنها
تعتزم بدء تطوير حقل �شمال احلمادة
النفطي الواقع يف �شمال غرب البالد.
وقالت امل�ؤ�س�سة« :عقد الفريق الفني
ور�شة عمل االثنني امل��واف��ق  20مايو
 ،2019وذل���ك ملناق�شة املقرتحات
املقدمة لتطوير احلقل».و�أ�ضافت �أن
نفو�سة للعمليات النفطية وهي امل�رشوع
امل�شرتك بني امل�ؤ�س�سة وبي.تي ميدكو
الإندوني�سية ،متلك حق تطوير االمتياز
 47الذي يقع فيه احلقل.

من هذا امل�رشوع املوجه لإنتاج
غ��از ال��ب�ترول امل�سال بف�ضل
التقنيات اجلديدة ال�سرتجاع
املحروقات وذلك لأول مرة.
ومن �ش�أن هذا االتفاق الذي يدوم
� 25سنة �أن ي�سمح بزيادة 100
مليون برميل معادل نفط على
االحتياطيات النهائية حلقل
«رود اخلروف» ف�ضال عن احلفاظ
على م�ستوى �إن��ت��اج الزيوت
واملكثفات بواقع � 24ألف برميل
يوميا خالل مدة خم�س �سنوات
و�إنتاج غاز البرتول امل�سال بـ
� 10آالف برميل يوميا ملدة �ست
�سنوات.

