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نصفها في المنطقة المقسمة مع الكويت

«بي .بي» ترفع تقديرات االحتياطي النفطي السعودي  % 12إلى  297.7مليار برميل
رفعت �رشكة «بي.بي» الربيطانية تقديراتها
الحتياطيات النفط اخلام ال�سعودي واالمريكي
يف نهاية العام املا�ضي بن�سبة  % 12و% 22
على الرتتيب ،وذلك يف مراجعتها الإح�صائية
لقطاع الطاقة العاملي لعام  2019التي تعد
مرجعا لل�صناعة.
ووفقا فقد تغري تقدير احتياطيات النفط
ال�سعودية امل�ؤكدة �إلى  297.7مليار برميل
يف نهاية  2018من  266.2مليار برميل يف
تقرير العام املا�ضي.وجاءت الزيادة بعد �أن
بد�أت اململكة �إعالن احتياطيات النفط والغاز
و�سوائل الغاز الطبيعي ب�شكل منف�صل ،ح�سبما
ذكر �سبن�رس ديل كبري اقت�صاديي «بي.بي» يف
ت�رصيحات لل�صحافيني.
وقال ديل �إن احتياطيات �سوائل الغاز الطبيعي
كانت تذكر �سابقا �ضمن احتياطيات الغاز ،ما
�أ�سفر عن تراجع �إلى  208.1تريليون قدم مكعبة
من  283.8تريليون قدم مكعبة يف .2017
ورف��ع التقرير تقديرات االحتياطي النفطي
للواليات املتحدة ،التي �أ�صبحت �أكرب منتج
يف العامل يف � ،2018إلى  61.2مليار برميل
من  50مليار برميل يف نهاية .2017وا�ستقر
�إجمايل االحتياطيات العاملية دون تغري يذكر

عند  1729.7مليار برميل ،مبا يغطي نحو 50
عاما من الطلب العاملي مبعدالته احلالية.
ي�شار �إلى �أن وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية �أعلنت مطلع العام احلايل ،زيادة
االحتياطيات الثابتة من النفط والغاز يف
اململكة ،وذلك بعد خ�ضوع احتياطيات النفط
والغاز يف منطقة امتياز �أرامكو ال�سعودية
لعملية امل�صادقة امل�ستقلة التي �أجرتها �رشكة
ديغويلر �آن��د ماكنوتن «دي �آن��د �إم» الرائدة
يف جم��ال اال�ست�شارات.وكانت اململكة قد
�أعلنت �سابقا �أنه يف « 31دي�سمرب» 2017بلغت
احتياطيات النفط والغاز  266.3مليار برميل
من النفط و 307.9تريليونات ق��دم مكعبة
قيا�سية من الغاز ،منها  260.9مليار برميل
من النفط و 302.3تريليون قدم مكعبة قيا�سية
من الغاز متثل تقديرات االحتياطيات الثابتة
من النفط والغاز يف منطقة امتياز �أرامكو
ال�سعودية.
وعقب امل�صادقة ،زادت احتياطيات منطقة
امتياز �أرامكو ال�سعودية يف نهاية عام 2017
بواقع  2.2مليار برميل �أو ما يعادل 263.1
مليار برميل م��ن النفط و 319.5تريليون
قدم مكعبة قيا�سية من الغاز..و�إ�ضافة �إلى

احتياطيات منطقة امتياز �أرامكو ال�سعودية،
متتلك اململكة �أي�ضا ن�صف االحتياطيات النفطية
يف املنطقة املق�سمة اململوكة بامل�شاركة
لل�سعودية والكويت ،علما ب�أن ح�صة اململكة
من االحتياطيات النفطية يف املنطقة املق�سمة
«الربية والبحرية جمتمعة» تبلغ  5.4مليارات
برميل �إ�ضافة �إلى موارد الغاز البالغة 5.6
تريليونات قدم مكعبة.
وعليه� ،سي�ؤدي �إدراج املراجعة التي �أجرتها
�رشكة ديغويلر �آن��د ماكنوتن الحتياطيات
النفط يف منطقة امتياز �أرامكو ال�سعودية �إلى
رفع �إجمايل االحتياطيات النفطية الثابتة يف
اململكة اعتبارا من نهاية عام � 2017إلى نحو
 268.5مليار برميل من النفط و 325.1تريليون
قدم مكعبة قيا�سية من الغاز.بلغت التقييمات
ال�سابقة التي �أجرتها اململكة الحتياطياتها
الهيدروكربونية يف نهاية عام  ،2017مبا
يف ذلك ح�صة اململكة يف املنطقة املق�سمة،
نحو  266.3مليار برميل من النفط «�أرامكو
ال�سعودية 260.9 :مليار برميل و 5.4مليارات
برميل نفط يف املنطقة املق�سمة» ،ونحو
 307.9تريليونات قدم مكعبة قيا�سية من الغاز
الطبيعي.

ترامب يقود ّ
دفة أسعار النفط العالمية
راوحت عقود النفط اخلام بني  61و 72دوالر ًا
بالن�سبة خلام برنت ،منذ مايو املا�ضي حتى
تعامالت �أم�س لأ�سباب �سيا�سية واقت�صادية
خمتلفة ،ت�شرتك يف معظمها ال��والي��ات
املتحدة.ومنذ �أزمة هبوط �أ�سعار النفط اخلام
منت�صف  ،2014نزوال من  112دوالرا للربميل،
كانت عوامل العر�ض والطلب والتغريات
االقت�صادية العاملية ،هي املتحكم الأبرز
يف �أ�سعار اخلام�.إال �أن تويل رجل االقت�صاد
دونالد ترامب� ،إدارة البيت الأبي�ض مطلع
 2017بعد فوزه باالنتخابات ،جعل احل�ضور
الأمريكي يف غرفة قيادة �أ�سواق النفط الفت ًا.

�إذ بعد � 14شهرا من توليه من�صب رئي�س
الواليات املتحدة ،بد�أ ترامب بفتح ملفات
بالده التجارية مع ال�صني ،وبالتحديد يف
مار�س  ،2018عرب تهديدها بفر�ض ر�سوم ما
مل توقع معه اتفاقا يقل�ص من عجز التجارة
امل�شرتكة.وتُ عترب الواليات املتحدة �أكرب
منتج للنفط اخلام يف العامل مبتو�سط 11.8
مليون برميل يوميا ،وثاين �أكرب م�ستورد له
بـ  6.8ماليني برميل ،بعد ال�صني « 9ماليني
برميل يوميا» .ومع ت�صاعد احلرب التجارية
بني �أكرب اقت�صادين عامليني ،وتبادل فر�ض
اجلمارك والر�سوم� ،شهدت �أ�سعار النفط

إيرادات «أرامكو» تقفز إلى 355
مليار دوالر في 2018

�أعلنت �رشكة �أرامكو عمالق النفط ال�سعودي �أم�س عن �أن �صايف
ربح عائد للم�ساهمني بلغ  111.1مليار دوالر يف ،2018
ارتفاعا من  75.9مليار دوالر يف العام ال�سابق .وقالت �أرامكو
�إن �إجمايل الإيرادات بلغ  355.9مليار دوالر يف � ،2018صعودا
من  264.2مليار دوالر ،مع حت�سن �أ�سعار النفط.
وقفزت الأ�صول الإجمالية لل�رشكة �إلى  358.9مليار دوالر
يف الفرتة ذاتها ،من  294مليار دوالر يف  .2017فيما بلغت
تكاليف الت�شغيل يف �أرامكو ال�سعودية  143.032مليار دوالر يف
 2018ارتفاعا من  108.732مليارات دوالر يف .2017
ويف منت�صف مايو املا�ضي ،قالت و�سائل �إعالم � ،إن عمالق
النفط ال�سعودي يدر�س �ضخ حوايل  635مليار ريال «نحو
 169مليار دوالر» ال�ستثمارات �صناعات امل�صب للتكرير
والكيميائيات على ال�صعيدين املحلي والدويل.

قطر تخفض سعر الخام البحري
في مايو إلى  71دوالراً للبرميل
�أظهرت وثيقة ت�سعري اطلعت
عليها �أم�س �أن قطر حددت ب�أثر
رجعي �سعر البيع الر�سمي
خلامها البحري يف مايو عند
 71دوالرا للربميل بانخفا�ض
� 80سنتا مقارنة مع ال�شهر
ال�سابق .وي�ضع ذلك فارق �سعر
البيع الر�سمي للخام البحري

القطري عند  1.63دوالر فوق
�أ���س��ع��ار دب���ي املعرو�ضة،
بارتفاع � 78سنتا عنه قبل
�شهر .وحددت قطر �أي�ضا �سعر
البيع الر�سمي خلامها الربي
يف مايو عند  71.05دوالر ًا
للربميل ،بانخفا�ض � 90سنتا
عن ال�شهر ال�سابق.

تراجعات حادة� ،إذ هددت احلرب باحتمالية
تراجع الطلب على اخلام من جانب امل�ستورد
الأكرب.كذلك ،كانت نتيجة تهديدات ترامب
بحرب جتارية مع االحتاد الأوروبي واملك�سيك
منذ  2018حتى �أم�س� ،أن �ضغطت على �سعر
الربميل عامليا.يف  ،2018زاد عجز جتارة
الواليات املتحدة مع ال�صني بـ  43.6مليار
دوالر �إلى  419.2مليارا ،بهبوط ال�صادرات
الأمريكية مبقدار  9.6مليارات دوالر �إلى 120.3
مليار دوالر.وحتول ح�ساب الرئي�س الأمريكي
على موقع «تويرت» منذ  ،2018لأداة �ضغط
على �أ�سعار النفط العاملية ،ب�إطالق اتهامات

ملنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك»،
بالت�سبب يف زيادة.
غرد الرئي�س الأمريكي  11مرة ملطالبة «�أوبك»
ّ
بتخفي�ض �أ�سعار النفط اخلام ،وحتفيز النمو
العاملي ،بفعل العقوبات الأمريكية على
�إيران وفنزويال ،طلب الرئي�س الأمريكي يف
�أكرث من منا�سبة ،من «�أوبك» زيادة الإنتاج.
و�أعلن ٌّ
كل من ال�سعودية «تنتج  10ماليني
برميل يوميا» والإم��ارات « 3ماليني برميل
يوميا» والعراق « 4.5ماليني برميل يوميا»،
يف �أك�ثر من منا�سبة ،ا�ستعدادها لتلبية
�إمدادات الطاقة عامليا.

المزروعي « :أوبك» بصدد االتفاق

على تمديد تخفيضات اإلنتاج
�أو�ضح وزير الطاقة الإماراتي
�سهيل بن حممد املزروعي �إن
�أع�ضاء منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوب���ك» قريبون من
االتفاق على متديد تخفي�ضات
الإنتاج.و�أ�ضاف املزروعي يف
املنتدى االقت�صادي ال��دويل
للأمريكتني �أول �أم�س �أنه يجب
نظرا ملخزونات النفط احلالية
�أن تظل قيود الإنتاج قائمة �أو
متديدها «على الأق��ل لنهاية
العام».
ك��ان��ت �أوب����ك وح��ل��ف��ا�ؤه��ا من
املنتجني وم��ن بينهم رو�سيا
قد اتفقوا العام املا�ضي على
خف�ض الإنتاج اعتبارا من الأول
من يناير جتنبا حلدوث وفرة يف
املعرو�ض .وكان االتفاق على
خف�ض الإنتاج ل�ستة �أ�شهر بواقع
 1.2مليون برميل يوميا على �أن
يكون �إنتاج �شهر �أكتوبر هو خط
الأ�سا�س.وقال املزروعي الحقا
يف مقابلة على هام�ش املنتدى
االقت�صادي�« :أعتقد �أن الطلب على
النفط �سيظل قويا يف .»2020
ومن املقرر �أن تعقد �أوبك اجتماعا
يف  25يونيو تليه حمادثات مع

نمو إنتاج الغاز األميركي ...والطلب
لمستويات قياسية في 2019

• �سهيل املزروعي

• بيغن زنغنه

حلفائها وعلى ر�أ�سهم رو�سيا
يف  26يونيو  .لكن رو�سيا
اقرتحت ت�أجيل االجتماع �إلى
الثالث والرابع من يوليو و�أيدت
ال�سعودية الطلب وفق ما �رصحت
به م�صادر داخل املنظمة.وقال
وزير النفط الإيراين بيغن زنغنه
يف خطاب �إنه ال يتفق مع اقرتاح
تعديل موعد االجتماع �إلى �أوائل
يوليو .
وق��ال امل��زروع��ي لل�صحافيني

الح��ق��ا على هام�ش املنتدى:
«نعمل على �ضبط املواعيد».
م�ؤكدا �أن��ه لي�س لديه �أف�ضلية
حم��ددة فيما يتعلق بعقده هذا
ال�شهر �أو ال�شهر التايل.وقال
«بالن�سبة يل ،ال ف����ارق...
نحن نتحدث عن فا�صل زمني ال
يتجاوز �أ�سبوعني� .أهم �شيء هو
ما نعلمه �أم�س ،وما نعلمه �أم�س
يقول لنا �إننا بحاجة للتمديد،
من وجهة نظري».

قالت م�صادر جتارية �أم�س �إن ام�.إي.تي�.آي اليابانية باعت
� 270ألف كيلولرت « 1.7مليون برميل» من خام اخلفجي الكويتي
الثقيل من احتياطياتها البرتولية اال�سرتاتيجية.و�أ�ضافت
امل�صادر �أن ال�شحنة بيعت �إلى �رشكة ماروبيني اليابانية
للتجارة بعالوة نحو � 11سنتا للربميل �إلى �سعر البيع الر�سمي
للخام.
و�سيتم حتميل ال�شحنة يف الفرتة بني  25يوليو و� 30سبتمرب
من من�ش�أة �شيبو�شي لتخزين احتياطيات البرتول اال�سرتاتيجية
يف كاجو�شيما.
وق��ال �أح��د امل�صادر �إن ماروبيني رمبا تبيع ال�شحنة �إلى
م�ستخدم نهائي يف كوريا اجلنوبية والهند �إذ �أن طلب اليابان
منخف�ض ب�سبب �أعمال �صيانة للم�صايف.

سعر برميل النفط الكويتي
انخفض ليبلغ  62.29دوالراً

• تراجع �سعر النفط الكويتي

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 57سنتا يف تداوالت �أول
�أم�س ليبلغ  62.29دوالر ًا مقابل  62.86دوالر ًا للربميل يف االحد
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
وكان «معهد البرتول االمريكي» قد �أعلن �أول �أم�س �إن خمزونات
الواليات املتحدة من النفط اخلام منت على غري املتوقع
الأ�سبوع املا�ضي كما زادت خمزونات البنزين بينما تراجعت
نواجت التقطري.
و�صعدت خمزونات اخلام  4.9ماليني برميل على مدى �أ�سبوع
حتى ال�سابع من يونيو �إلى  482.8مليون برميل.

بشأن العقوبات النفطية األميركية

• �شينزو �آبي

قال م�س�ؤولون �إيرانيون �إن طهران
�ستطلب م��ن ال��ي��اب��ان التو�سط
ب�ين ط��ه��ران ووا�شنطن لتخفيف
العقوبات النفطية املفرو�ضة من
الواليات املتحدة.
و�سيكون �شينزو �آب��ي �أول زعيم
ياباين ي��زور �إي���ران منذ الثورة
الإ���س�لام��ي��ة ع���ام  1979وت ��أت��ي
زيارته مع ت�صاعد التوترات بني
�إيران والواليات املتحدة مما �أثار

قطر :إنجاز صيانة ناقلة الغاز «الخور»

من امل�شاريع ال�شاملة يف جمال
اخلدمات البحرية التي تقدمها
ال�رشكة لدعم تطوير �صناعات
القطاع البحري الذي يعزز جهود
الدولة يف تطوير القدرات املحلية
خللق اقت�صاد م�ستدام يتما�شى مع
ر�ؤية قطر الوطنية .2030
و�أعرب الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ناقالت ،عبدالله ال�سليطي ،عن

خماوف من ن�شوب �رصاع ع�سكري
�آخر يف منطقة ال�رشق الأو�سط.
وقال م�س�ؤول �إيراين كبري« :ب�إمكان
ال��ي��اب��ان امل�ساهمة يف تخفيف
التوتر اجلاري بني �إيران و�أمريكا،
ك��ب��ادرة ح�سن ن��ي��ة ،يجب على
امريكا �إما رفع العقوبات النفطية
غري العادلة �أو متديد الإعفاءات �أو
تعليقها العقوبات» .وقال م�س�ؤول
�آخر �شينزو �آب��ي« :ميكن �أن يكون

و�سيطا مهما لتي�سري ذلك».ورحب
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
مب�ساهمة �آب���ي يف التعامل مع
�إيران وذلك خالل زيارته لليابان
ال�شهر املا�ضي .وت�صاعد التوتر
ب�شدة ب�ين وا�شنطن وط��ه��ران يف
الأ�سابيع القليلة املا�ضية بعد عام
من ان�سحاب الواليات املتحدة من
االتفاق النووي الذي �أبرمته �إيران
مع القوى العاملية ع��ام 2015

بهدف كبح برناجمها النووي مقابل
رفع العقوبات.
و�شددت وا�شنطن العقوبات اعتبارا
م��ن �أول م��اي��و و�أب��ل��غ��ت ال���دول
وال�رشكات بوقف واردات النفط
الإي���راين و�إال ف�سيتم عزلها عن
النظام املايل العاملي .و�أر�سلت
الواليات املتحدة قوات �إ�ضافية
�إلى املنطقة ملواجهة ما ت�صفها
بتهديدات �إيرانية.

انخفاض أسعار النفط بعد ارتفاع مفاجئ
في المخزونات األميركية

• جانب من ت�سليم «اخلور» بعد عمليات ال�صيانة

كما ا�ستقبلت ال�رشكة خالل العام
اجل���اري� ،أول م����شروع لإ�صالح
وحدة عائمة لتخزين و�إعادة الغاز
امل�سال حلالته الطبيعية ،FSRU
وجن��ح��ت يف ت��ط��وي��ر خرباتها
وتقدمي �أع��م��ال ال�صيانة الفنية
والتحديثات الالزمة لأنواع �أخرى
من ال�سفن ،مثل �سفن نقل النفط
اخلام ال�ضخمة  VLCCوالعديد

«إم.إي.تي.آي» تبيع خام الخفجي
الكويتي من االحتياطيات

إيران ستطلب من اليابان التوسط

ذكرت �إدارة معلومات الطاقة االمريكية يف تقرير توقعاتها للمدى
الق�صري �أم�س �إن �إنتاج الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي
اجلاف �سيزيد �إلى �أعلى م�ستوياته على الإطالق عند  90.60مليار
قدم مكعبة يوميا يف  2019من ذروة  83.40مليار قدم مكعبة
يوميا امل�سجلة العام املا�ضي .كان توقع �إدارة املعلومات
ال�سابق  90.27مليار قدم مكعبة يوميا للعام  2019يف تقرير
مايو.توقعت الإدارة �أي�ضا ارتفاع ا�ستهالك الواليات املتحدة من
الغاز �إلى �أعلى م�ستوى له على الإطالق لي�سجل  84.17مليار قدم
مكعبة يوميا يف  2019من ذروة  82.08مليار قدم مكعبة يوميا يف
.2018وكان الطلب املتوقع للعام  2019يف تقرير مايو �أقل عند
 84.07مليار قدم مكعبة يوميا.

�أجن���زت ��شرك��ة «ن��اق�لات كيبل»
ل�ل�أع��م��ال البحرية امل��ح��دودة،
�أع���م���ال الإ����ص�ل�اح وال�صيانة
والتحديث لناقلة الغاز الطبيعي
امل�سال ،رقم  200والتي حتمل
ا�سم «اخل���ور» وتبلغ حمولتها
اال�ستيعابية � 135ألفا و 295مرتا
مكعبا ،وامل�ؤجرة من �رشكة «قطر
غاز» وتديرها �رشكة «�إن.واي.
كيه».
وا�ستقبل الناقلة م�ؤخرا حو�ض
«ارحمة بن جابر اجلالهمة» لبناء
و�إ�صالح ال�سفن يف مدينة ر�أ�س لفان
ال�صناعية الواقعة �شمال �رشق
العا�صمة القطرية الدوحة بنحو
 80كيلومرتا.وي�أتي هذا الإجناز
مع دخول احل�صار الرباعي الذي
تفر�ضه على قطر كل من ال�سعودية
والإمارات والبحرين وم�رص ،عامه
الثالث.
وخ�����ض��ع��ت ال��ن��اق��ل��ة «اخل����ور»
لعمليات تركيب وحتديث لنظام
�إدارة مياه التوازن و�صيانة الهيكل
اخلارجي� ،إ�ضافة �إلى اختبارات
التحمل وال�صيانة الفنية الأخرى.

• تغري تقدير احتياطيات النفط ال�سعودية

فخر �رشكته ب���إجن��از احلو�ض
اجلاف ،والو�صول الى هذا العدد
من الناقالت التي اختارت «حو�ض
ارحمة» للقيام ب�أعمال ال�صيانة.
واعترب �أن هذا العدد ُيعد �شهادة
على ثقة عمالء ال�رشكة يف خرباتها
وقدراتها ال�ستقطاب العديد من
امل�شاريع من ال�رشكات العاملية
لتنفيذها.

انخف�ضت �أ���س��ع��ار النفط عقب
تقديرات غري ر�سمية و�أ�شارت
�إلى ارتفاع مفاجئ يف خمزونات
اخلام والبنزين لدى الواليات
املتحدة خالل الأ�سبوع املا�ضي،
وقبيل انعقاد اجتماع مندوبي
«�أوب���ك» واملنتجني امل�ستقلني
ملناق�شة م�ستقبل ات��ف��اق كبح
الإمدادات املقرر اليوم.
وع���ل���ى ���ص��ع��ي��د ال����ت����داوالت،
تراجعت �أ�سعار العقود الآجلة
خلام «برنت» القيا�سي ت�سليم
�أغ�سط�س ،بن�سبة � % 1.85إلى
 61.14دوالر ًا للربميل ،فيما
انخف�ض خام «ناميك�س» االمريكي
ت�سليم يوليو بن�سبة � % 1.95إلى
 52.22دوالر ًا للربميل ،يف متام
�صباحا بتوقيت
ال�ساعة 09:05
ً
مكة املكرمة.
وقال معهد البرتول االمريكي �إن
خم��زون��ات اخل��ام يف الواليات
امل��ت��ح��دة ارت��ف��ع��ت مب��ق��دار 4.9

• انخفا�ض �أ�سعار النفط

م�لاي�ين برميل خ�لال الأ�سبوع
املنتهي يف ال�سابع من يونيو،
فيما زادت خم��زون��ات البنزين
مبقدار � 829ألف برميل.

و�أ�شارت التوقعات �إل��ى ارتفاع
خم��زون اخل��ام مب��ق��دار � 80ألف
برميل فقط مع تراجع قدره 380
�ألف برميل ملخزونات البنزين.

