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اإلجمالي بلغ  2.709مليون برميل يومي ًا
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وصل إلى  68.04دوالراً

الكويت خفضت إنتاجها النفطي
 14ألف برميل في فبراير

خف�ضت الكويت �إنتاجها النفطي
خالل �شهر فرباير املا�ضي بواقع 14
�ألف برميل يومي ًا ،متوافقة بذلك
مع اجتاه منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط «�أوب������ك» .وح�����س��ب بيان
املنظمة ،بلغ �إنتاج دولة الكويت
يف ال�شهر املا�ضي  2.709مليون
برميل يومي ًا ،مقابل  2.723مليون
برميل يومي ًا يف يناير ال�سابق له.
و�إلى جانب الكويت خف�ضت  4دول
�إنتاجها النفطي يف ال�شهر ال�سابق
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سعر برميل النفط الكويتي ارتفع  94سنت ًا
ارت��ف��ع �سعر برميل النفط
الكويتي � 94سنتا يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  68.04دوالر ًا
�أمريكي ًا مقابل  67.10دوالر ًا
للربميل يف تداوالت االربعاء
وف��ق��ا لل�سعر امل��ع��ل��ن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف اال�سواق العاملية �أغلقت
�أ�سعار النفط م�ستقرة بعد �أن
�سجلت �أعلى م�ستوياتها للعام
مع تعزيز �أوبك حجتها لتمديد
برناجمها خلف�ض االنتاج �إلى
ما بعد يونيو بينما خف�ضت
توقعاتها للطلب على اخلام.
و�سجلت عقود خام القيا�س
العاملي مزيج برنت منخف�ضة
� 32سنتا عند  67.23دوالر ًا
وارتفعت عقود خام القيا�س
الأم�ي�رك���ي غ���رب تك�سا�س
ال��و���س��ي��ط � 35سنتا لتبلغ
عند الت�سوية  58.61دوالر ًا
للربميل.

على ر�أ�سها فنزويال بواقع � 142ألف
برميل يومي ًا ،وتبعتها ال�سعودية
بـ� 86ألف برميل يومي ًا ،ثم العراق
بـ� 70ألف برميل ،و�أخري ًا الإمارات
بنحو � 4آالف برميل .ويف املقابل
اجت��ه � 8أع�����ض��اء باملنظمة �إل��ى
رف��ع �إنتاجهم النفطي يف فرباير
املا�ضي ،بقيادة ليبيا بـ� 23ألف
برميل يومي ًا ،وتبعتها �أجنوال بـ22
�أل��ف برميل ،ثم غنيا الإ�ستوائية
بـ� 14ألف برميل ،و�إيران بـ� 12ألف

برميل ،وتليهم نيجرييا بـ� 10آالف
برميل ،ورفعت اجلابون �إنتاجها
بـ� 7آالف برميل ،وتبعتها الإكوادور
بـ� 5آالف برميل ،و�أخ�ير ًا اجلزائر
ب�ألفي برميل ،وزادت الكونغو ب�ألف
برميل .وب�شكل ع��ام فقد تراجع
�إن��ت��اج منظمة �أوب��ك خ�لال ال�شهر
املا�ضي بواقع � 221أل��ف برميل
�إلى  30.549مليون برميل يومي ًا،
مقارنة بـ 30.770مليون برميل يف
يناير .2019

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم
اجلمعة �إن �سوق النفط �ستتحول �إلى
ت�سجيل نق�ص متوا�ضع يف املعرو�ض
من اخلام بداية من الربع الثاين من
هذا العام يف الوقت الذي لدى �أوبك
فيه طاقة �إنتاجية كبرية للحيلولة
دون �أي ارتفاع يف الأ�سعار حال تعطل
�أي �إمدادات.
و�أبقت الوكالة ،التي تن�سق �سيا�سات
ال��ط��اق��ة يف ال����دول ال�صناعية،
توقعاتها لنمو الطلب العاملي على
النفط يف  2019دون تغيري عند
� %1.4أو  1.4مليون برميل يوميا.
وقالت الوكالة �إن منو الإنتاج القوي
للنفط م��ن خ���ارج منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول «�أوب���ك» بقيادة
الواليات املتحدة ينبغي �أن ي�ضمن
تلبية الطلب.
و�أ�ضافت الوكالة التي تتخذ من
باري�س مقرا �أن ال�سوق قد ت�شهد
فائ�ضا متوا�ضعا يف الربع الأول من
 2019قبل �أن تتحول �إل��ى ت�سجيل
نق�ص يف املعرو�ض بنحو  0.5مليون
برميل يوميا خالل الربع الثاين من
العام .و�أردف��ت الوكالة قائلة ”يف
الوقت ذاته ،ف�إن تخفي�ضات الإنتاج
«من �أوب��ك» زادت الطاقة الإنتاجية
الفائ�ضة.
وه��ذا �أم��ر مهم بوجه خا�ص الآن
مع تزايد التدهور يف املعنويات
االقت�صادية ،يف ال��وق��ت ال��ذي قد
يدخل االقت�صاد العاملي يف فرتة هو

املخزونات التجارية من اخلام كانت يف فرباير
املا�ضي �أعلى بنحو  19.1مليون برميل.وبح�سب
التقرير ال�شهري لأوبك ،ف�إن التقديرات الأولية
لإجمايل املخزونات التجارية لدى الواليات
املتحدة تراجعت مبقدار  14.3مليون برميل
خ�لال فرباير املا�ضي لتبلغ  1244.7مليون
برميل.
وتعترب بذلك خمزونات النفط الأمريكية �أعلى بنحو
 34.7مليون برميل عن الأرقام امل�سجلة يف فرباير
من العام املا�ضي كما �أنها فوق متو�سط ال�سنوات
اخلم�س الأخرية بنحو  31.9مليون برميل.

سعر سلة أوبك ارتفع %8.7
زاد متو�سط �سعر �سلة �أوب��ك يف
ال�شهر املا�ضي بنحو  %8.7وذلك
بالتزامن مع املكا�سب التي �سجلتها
�أ�سعار اخل��ام .وك�شفت بيانات
منظمة �أوبك �أن متو�سط �سعر �سلة
�أوبك �سجل م�ستوى  63.83دوالر ًا

للربميل يف فرباير املا�ضي ،مقابل
م�ستوى  58.74دوالر ًا للربميل يف
يناير.وكانت منظمة �أوبك �أعلنت
انخفا�ض الإنتاج يف �شهر فرباير
املا�ضي مبقدار � 221ألف برميل
يومي ًا.و ارتفع �سعر العقود الآجلة

خلام «برنت» القيا�سي ت�سليم مايو
بنحو � %0.5إل��ى  67.87دوالر ًا
للربميل.فيما زاد �سعر العقود
الآجلة خلام «ناميك�س» الأمريكي
ت�سليم �أبريل عند  58.51دوالر ًا
للربميل بن�سبة ارتفاع .%0.4

لتعزيز مبيعات النفط

«أرامكو السعودية» تغير استراتيجيتها في الصين
دفعت مناف�سة متزايدة من رو�سيا والواليات
املتحدة �رشكة �أرامكو ال�سعودية �إلى ال�سعي
لإيجاد م�شرتين جدد لنفطها يف ال�صني ،م�شجعة
حتول �صوب �رشكات تكرير م�ستقلة ،وقادمني
جدد �إلى الن�شاط.
وت��ق��ول م�����ص��ادر يف ال��ق��ط��اع �إن ذل��ك يعك�س
ا�سرتاتيجية جديدة لعمالق النفط ال�سعودي
اململوك للدولة ،بعد �سنوات من التعامل ب�شكل
ح�رصي تقريبا مع �رشكات �صينية كبرية للطاقة
مملوكة للدولة.
لكن التغيري الذي مي�ضي قدما رمبا لن يدر نف�س
العائد ،ف�رشكاء �أرامكو اجل��دد يفتقدون �إلى
ات�ساع نطاق الأعمال والت�سويق اللذين حتظى
بهما برتوت�شاينا و�سينوبك ك��ورب ،واللتني
تديرهما الدولة ويهيمنان على �أن�شطة التكرير
والبرتوكيماويات و�أن�شطة التجزئة بقطاع الوقود
يف ال�صني ،ح�سبما يقول حمللون.
و�أجرت �أرامكو حمادثات مع برتوت�شاينا ل�سنوات
حول م�رشوع للتكرير يف �إقليم يونان يف جنوب
غرب ال�صني ،لكن م�صادر بالقطاع قالت �إن اخلطط
توقفت ب�شكل فعلي نظرا ل�ضعف اقت�صاديات
امل�رشوع واخلالف حول حقوق الت�سويق.

العراق يخفض صادرات النفط
إلى  3.5ماليين برميل يومي ًا
ق��ال وزي��ر النفط العراقي
ي��وم اخلمي�س �إن العراق
خف�ض متو�سط �صادراته من
اخلام �إلى  3.5ماليني برميل
يوميا التزاما باتفاق خف�ض
الإنتاج القائم.و�أبلغ الوزير
ثامر الغ�ضبان ال�صحافيني
�أن اجتماع �أوبك يف فيينا يف
ابريل �سينظر يف مدى التزام
ال��دول الأع�ضاء بتخفي�ضات
الإنتاج املتفق عليها وفيما
�إذا ك����ان ي��ن��ب��غ��ي متديد
• ثامر الغ�ضبان
التخفي�ضات لنهاية ال�سنة.
و�صدر العراق نحو  3.6ماليني برميل يوميا يف املتو�سط يف
يناير وفرباير ،و 3.7ماليني يف دي�سمرب و�أ�ضاف الغ�ضبان �أن
العراق ملتزم باالتفاق ويعمل على حتقيق ا�ستقرار الأ�سواق،
و�أنه ينتج �أكرث بقليل من  4.5ماليني برميل يوميا ،وهو ما
يقل عن طاقته الكاملة البالغة نحو خم�سة ماليني .وقال« :ال
نريد تقلبات حادة يف الأ�سعار لأن هذا ي�ؤثر على املنتجني
وامل�ستهلكني».

ويف فرباير اتفقت �أرامكو على �إن�شاء م�رشوع مع
نورينكو ال�صينية العمالقة ل�صناعات الدفاع
لتطوير جممع للتكرير والبرتوكيماويات بتكلفة
ع�رشة مليارات دوالر يف مدينة باجنني ب�إقليم
َّ
ال�صني.ووقعت �أرامكو
لياونينغ يف �شمال �رشق
�أي�ضا مذكرة تفاهم لتو�سعة �أن�شطتها يف �إقليم
ت�شجيانغ ب�رشق البالد.
وتت�ضمن اخل��ط��ط ��ش�راء  %9يف ت�شجيانغ
للبرتوكيماويات لت�أمني ح�صة يف م�صفاة طاقتها
� 800ألف برميل يوميا وجممع للبرتوكيماويات
يف مدينة ت�شو�شان جنوبي �شنغهاي.وتقول
م�صادر يف القطاع �إن ال�صفقات جزء من حتول
يف ا�سرتاتيجية �أرامكو جلذب م�شرتين جدد ،من
بينهم �رشكات تكرير م�ستقلة.
و�أ�ضافت امل�صادر «الالعبون من القطاع اخلا�ص
�أكرث انفتاحا وا�ستعدادا للمخاطرة ...هم �أي�ضا
يحتاجون �إلى النفط واخلربة».
و�ساهمت تلك اال�سرتاتيجية يف و�ضع ال�سعودية
يف م�سار لزيادة ���ص��ادرات النفط �إل��ى ال�صني
�إلى  1.5مليون برميل يوميا يف الربع الأول من
العام ،لتلحق برو�سيا �أكرب مورد �إلى ال�سوق
ال�صيني لثالث �سنوات متتالية.

مخزونات الغاز الطبيعي األميركية
تتراجع بأقل من التقديرات
تراجعت خمزونات الغاز الطبيعي
بالواليات املتحدة بوترية �أقل
م��ن ت��ق��دي��رات املحللني خالل
الأ�سبوع املا�ضي .ووفق ًا لبيانات
�صادرة عن �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية ،تراجعت خمزونات
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي ب��ال��والي��ات
املتحدة بنحو  204مليارات قدم
مكعبة خالل الأ�سبوع املنتهي يف
 8مار�س احلايل ،لت�صل �إلى 1186
مليار قدم مكعبة.
فيما ك��ان يتوقع املحللون �أن
تهبط خمزونات الغاز الطبيعي
الأمريكية مبقدار  211مليار قدم
مكعبة خالل الأ�سبوع قبل املا�ضي.
كما انخف�ضت خم��زون��ات الغاز
الطبيعي بالواليات املتحدة على
�أ�سا�س �سنوي بنحو  359مليار قدم
مكعبة خالل الأ�سبوع املن�رصم.

• النفط الكويتي يوا�صل حتقيق املكا�سب

وكالة الطاقة :سوق النفط تتحول لنقص
بالمعروض في الربع الثاني

مخزونات النفط العالمية ارتفعت  22مليون برميل
قفزت خمزونات النفط العاملية بنحو  22مليون
برميل خالل ال�شهر املا�ضي ،بح�سب تقرير منظمة
�أوب��ك.و�أظ��ه��ر التقرير ال�شهري ملنظمة الدول
امل�صدرة للنفط «�أوبك»� ،أن املخزونات النفطية
التجارية لدى دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ارتفعت  22.1مليون برميل خالل فرباير
املا�ضي لت�صل �إلى  2880مليون برميل.
وتعترب بذلك خمزونات النفط العاملية �أعلى
مبقدار  4.3ماليني برميل يف فرباير املا�ضي مقارنة
مع نف�س الفرتة من عام .2018
وبالن�سبة ملتو�سط �آخ��ر خم�س �سنوات ،ف�إن

اقتصاد

فيها عر�ضة للمخاطر.
وقالت الوكالة �إن ما يثري القلق على
وجه اخل�صو�ص هو احتمال ا�ستمرار
ت��راج��ع الإن��ت��اج يف فنزويال التي
ا�ستقرت �إمداداتها عند  1.2مليون
برميل يوميا يف الأ�شهر الأخ�يرة.
و�أو�ضحت �أن تدهور منظومة الكهرباء
يف فنزويال ،والتي تعد مهمة لإنتاج
النفط ،يجعل من غري امل�ؤكد �أن
ي�صمد ما مت من �إ�صالحات لفرتة.
لكنها �أ�شارت �إلى �أنه يف حالة حدوث
نق�ص كبري يف املعرو�ض الفنزويلي،
ف�إن منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» لديها طاقة �إنتاجية فائ�ضة
وفعالة بنحو  2.8مليون برميل
يوميا .وق��ال��ت �أي�ضا �إن ارتفاع
�إنتاج الواليات املتحدة يعطي دعما
للأ�سواق العاملية .ويف ،2018
�أ�سهمت ال��والي��ات املتحدة يف منو
الإنتاج من خارج �أوبك بن�سبة %79
من  2.8مليون برميل يوميا.
وعلقت ال��وك��ال��ة على ذل��ك قائلة
الوترية التي ال هوادة فيها م�ستمرة
يف  ،2019حيث من املتوقع �أن يزيد
الإنتاج الأمريكي مبقدار  1.5مليون
برميل يوميا لت�صل ن�سبة �إ�سهامه
يف منو الإنتاج من خارج �أوبك �إلى
 %83من  1.8مليون برميل يوميا وما
يغري قواعد اللعبة هو �أن الواليات
املتحدة �ست�صبح يف  2021م�صدرا
�صافيا للنفط على �أ�سا�س املتو�سط
ال�سنوي.

«إينوك اإلماراتية» تشتري نفتا
من «أو.إن.جي.سي» الهندية

قالت م�صادر جتارية �إن �رشكة برتول الإمارات الوطنية «�إينوك»
ا�شرتت � 35ألف طن من النفتا من �أو�.إن.جي�.سي الهندية يف
�إجراء نادر .وال�رشكة الإماراتية لي�ست من امل�شرتين املعتادين
للنفتا من ال�سوق الفورية الهندية ،على عك�س �رشكات مثل
فيتول وترافيجورا وبرتو دياموند،لكنها فازت مبزاد البيع
الذي جرت تر�سيته م�ساء اخلمي�س ،واخلا�ص بال�شحنة التي
من املقرر �أن يكون حتميلها يف � 2-1أبريل املقبل من مومباي،
بعالوة  21-20دوالرا للطن فوق خامات ال�رشق الأو�سط على
�أ�سا�س الت�سليم على ظهر ال�سفينة.
وت�شري بيانات �إلى �أن املرة الأخرية التي ا�شرتت فيها �إينوك
�شحنة من �أو�.إن.ج��ي���.س��ي للتحميل يف مومباي كانت يف
الن�صف الأول من عام  ،2009على الرغم من �أنها ا�شرتت نفتا
من م�ؤ�س�سة النفط الهندية يف عام .2016

الخام األميركي يسجل أعلى

مستوى منذ بداية العام
ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س
وقفز اخلام الأمريكي �إلى �أعلى
م�ستوى منذ بداية العام و�سط
تراجع طفيف يف املعرو�ض
العاملي خالل الربع الأول من
العام بفعل تخفي�ضات الإنتاج
بقيادة منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوب��ك» والعقوبات
الأم�ي�رك���ي���ة ع��ل��ى ف��ن��زوي�لا
و�إي��ران .بيد �أن املخاوف من
تباط�ؤ اقت�صادي عاملي قد يبد�أ
قريبا ويحد من الطلب على
اخلام كبحت ارتفاع الأ�سعار.
وارتفعت العقود الآجلة خلام

غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي
� 15سنتا �إل��ى  58.76دوالر ًا
للربميل وهو �أعلى م�ستوى منذ
بداية العام.
وزادت العقود الآج��ل��ة خلام
القيا�س العاملي مزيج برنت
� 20سنتا� ،أو ما يعادل ،%0.3
ع��ن الت�سوية ال�سابقة �إلى
 67.43دوالر ًا للربميل .ويقل
ه���ذا امل�����س��ت��وى مب��ا يقارب
ال��دوالر عن �أعلى م�ستوى يف
 ،2019وال���ذي بلغ 68.14
دوالر ًا للربميل يف اليوم
ال�سابق.

مشتريات الهند من النفط
اإليراني ستنخفض %12

قالت م�صادر ب�صناعة تكرير النفط �إن م�صايف التكرير الهندية
اململوكة للدولة �ست�شرتي ثمانية ماليني برميل من اخلام
الإيراين يف �أبريل ،بانخفا�ض نحو  %12عن ال�شهر ال�سابق،
بينما جتري البالد حمادثات مع الواليات املتحدة لتجديد �إعفاء
من عقوبات �أمريكية �ضد طهران .وفر�ضت الواليات املتحدة يف
نوفمرب عقوبات تهدف ل�شل اقت�صاد �إيران املعتمد على �إيرادات
النفط لكنها منحت �إعفاء ملدة �ستة �أ�شهر لثماين دول ،من
بينها الهند ،ي�سمح لها با�سترياد بع�ض اخلام الإيراين.وت�سمح
وا�شنطن للهند مبوا�صلة �رشاء نحو � 300ألف برميل يوميا� ،أو
ت�سعة ماليني برميل �شهريا ،حتى �أوائل مايو.

