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«كيفيدو» :فنزويال تحول صادرات
الخام إلى «روسنفت»
قالت كبلر ،وهي �رشكة تر�صد
تدفقات النفط� ،إن ال�شحنات
الإيرانية يف «مار�س» حتى الآن
هبطت ب�شكل ح��اد �إل���ى 1.03
مليون برميل يوميا ،من 1.44
مليون برميل يوميا يف فرباير.
و�أ�ضافت كبلر يف تقرير« :كانت
هناك �صعوبة يف حتميالت اخلام
الإيراين طوال الن�صف الأول من
مار�س ،لكن ال�صادرات �ستقرتب
من  1.3مليون برميل يوميا يف
الفرتة املتبقية من ال�شهر».
من جهة �أخرى ،ترزح فنزويال،
وه��ي ع�ضو يف منظمة �أوب���ك،
�أي�ضا حت��ت عقوبات امريكية
تكبح �صادراتها.و�أظهرت بيانات
�أولية من �إدارة معلومات الطاقة
االمريكية �أن واردات الواليات
املتحدة م��ن النفط اخل��ام من
فنزويال توقفت بالكامل الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ل��ل��م��رة الأول����ى على
الإطالق.وتوقفت ال��واردات من
فنزويال م��ن � 587أل��ف برميل
يوميا يف �أواخر يناير.
وتعد فنزويال واح��دة من �أكرب
م��وردي النفط اخل��ام للواليات املتحدة.وجاء هذا
التوقف بعد �أن فر�ضت وا�شنطن �سل�سلة من العقوبات
على حكومة الرئي�س نيكوال�س مادورو وحلفائه و�رشكة
النفط اململوكة للدولة «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه» ،وتدر�س
كراكا�س جعل رو�سيا وال�صني وجهتيها الرئي�ستني
للت�صدير.
كما تعر�ضت �رشكة «بي.دي.يف�.إ�س�.إيه» ال�ضطرابات
يف العمليات يف مينائها الرئي�س ،الذي يعد �رشيان
احلياة لالقت�صاد يف فنزويال الع�ضو يف «�أوبك» ،ب�سبب
انقطاع الكهرباء لفرتة طويلة بد�أت قبل �أ�سبوع.
وق��ال وزي��ر النفط الفنزويلي ورئي�س �رشكة النفط
مانويل كيفيدو هذا الأ�سبوع �إن بالده قد حتول �صادرات
اخلام املتجهة يف الأ�صل �إلى الواليات املتحدة �إلى
�رشكة النفط الرو�سية رو�سنفت �أو �إلى وجهات �أخرى
ب�سبب العقوبات.
يف املقابل� ،أفادت �إدارة معلومات الطاقة االمريكية
ب�أن خمزونات النفط اخلام يف الواليات املتحدة هبطت
على غري املتوقع الأ�سبوع املا�ضي ،كما انخف�ضت
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مخاوف تباطؤ استهالك الوقود تعرقل استمرار تعافي أسعار النفط

محللون« :أوبك» تمدد اتفاقها مع روسيا
لخفض اإلنتاج في يونيو المقبل

خمزونات البنزين ونواجت التقطري.
و�أظهرت بيانات من �إدارة معلومات الطاقة �أن خمزونات
اخلام هبطت نحو  9.6ماليني برميل يوميا يف الأ�سبوع
املنتهي يف  15مار�س ،يف حني كانت توقعات املحللني
ت�شري �إلى زي��ادة قدرها � 309آالف برميل ،وهذا هو
�أكرب هبوط منذ «يوليو» .2018و�أ�شارت البيانات �إلى
�أن خمزونات اخلام يف مركز الت�سليم يف كا�شينغ يف
والية �أوكالهوما انخف�ضت مبقدار � 468ألف برميل.
وزاد ا�ستهالك م�صايف التكرير من اخلام بواقع � 178ألف
برميل يوميا ،يف حني ارتفعت معدالت ت�شغيل امل�صايف
 1.3نقطة مئوية ،كما انخف�ضت خمزونات البنزين 4.6
ماليني برميل ،بينما كان حمللون قد توقعوا هبوطا
قدره  2.4مليون برميل.وتراجعت خمزونات نواجت
التقطري ،التي ت�شمل الديزل وزي��ت التدفئة4.1 ،
ماليني برميل ،مقارنة بتوقعات بانخفا�ض قدره 1.1
مليون برميل .وهبطت واردات الواليات املتحدة من
النفط اخلام الأ�سبوع املا�ضي مبقدار � 660ألف برميل
يوميا �إلى  3.54ماليني برميل يوميا.

يرى حمللون نفطيون �أن املخاوف
من احتمال �أن ي�ؤثر تباط�ؤ اقت�صادي
قريبا يف ا�ستهالك ال��وق��ود مينع
�أ�سعار النفط من موا�صلة االرتفاع.
وهبطت �أ�سعار النفط �أم�س دون �أعلى
م�ستوياتها يف  ،2019يف الوقت الذي
تالقي فيه الأ�سواق دعما بتخفي�ضات
الإنتاج اجلارية التي تقودها «�أوبك»+
والعقوبات االمريكية املفرو�ضة على
�إيران وفنزويال.
وق��ال �سوكريت فيجاياكار مدير
«تريفكتا» ال�ست�شارات الطاقة� ،إن
«منو االقت�صاد العاملي ما زال ميثل
مبعث قلق» على �أ���س��واق الطاقة،
ويتباط�أ النمو االقت�صادي يف �أنحاء
�آ�سيا و�أوروب��ا وامريكا ال�شمالية،
وم��ن املحتمل �أن ي��ؤث��ر �سلبا يف
ا�ستهالك الوقود.و�صعدت �أ�سعار
النفط بنحو الثلث منذ بداية 2019
بدعم من تخفي�ضات يف الإم���دادات
تقودها «�أوب��ك» وعقوبات امريكية
على �إيران وفنزويال ،وهما منتجان
رئي�سان.و�أدى الهبوط يف الإنتاج
�إلى نق�ص يف املخزونات العاملية،
وق���درت «جيه.بي�.سي �إنريجي»
ال�ست�شارات الطاقة �أن خمزونات
اخلام هبطت مبقدار  40مليون برميل
منذ منت�صف «يناير».
وبخالف تخفي�ضات الإنتاج الطوعية،
تتلقى �أ�سعار النفط دفعة من العقوبات
االم�يرك��ي��ة املفرو�ضة على �إي���ران
وفنزويال الع�ضوتني يف «�أوب���ك».
وانخف�ضت �صادرات النفط الإيراين
يف «مار�س» �إلى �أدنى م�ستوى يومي
لها هذا العام ،بح�سب بيانات لتتبع
ال�سفن وم�صادر يف قطاع النفط ،حتى
قبل �أن تطلب وا�شنطن ر�سميا من الدول
امل�ستوردة خف�ض م�شرتياتها لتفادي
انتهاك عقوبات امريكية.
و�أظ��ه��رت بيانات من «ريفينيتيف

�آيكون» وثالث �رشكات �أخرى تر�صد
ال�صادرات الإيرانية� ،أن ال�شحنات
بلغت يف املتو�سط مليونا �إلى 1.1
مليون برميل يوميا حتى الآن هذا
ال�شهر ،وهذا �أقل من «فرباير» حني
بلغت ال�شحنات  1.3مليون برميل
يوميا على الأقل.وتهدف الواليات
املتحدة �إلى خف�ض �صادرات �إيران من
اخلام بنحو � %20إلى �أقل من مليون
برميل يوميا بدءا من مايو ب�إلزام
الدول امل�ستوردة بتقليل م�شرتياتها
لتفـــادي عقوبات امريكية.
ورجح حمللون �أن تقرر «�أوبك» متديد
اتفاقها مع رو�سيا خلف�ض الإنتاج يف
اجتماع املنظمة املقبل يف «يونيو»،
وهبط �إنتاج «�أوب��ك» من ذروة بلغت
 32.8مليون برميل يوميا يف منت�صف
� 2018إلى  30.7مليون برميل يوميا
يف «ف�براي��ر».وب��ال��ن�����س��ب��ة ل�سوق
النفط� ،سي�ضاف هبوط ال�شحنات
الإيرانية �إلى تخفي�ضات الإنتاج التي
تقودها منظمة �أوب��ك ،وي�أتي قبيل
خطط امريكية ملزيد من القيود على
�إعفاءات �سخية من العقوبات.
ويعتقد حمللون �أنه من امل�ستبعد �أن
تكون «�أوبك» وحلفا�ؤها ،الذين بد�أوا
تنفيذ اتفاق خلف�ض الإنتاج يف الأول
من يناير لتعزيز الأ�سعار ،يف عجلة
من �أمرهم لتغيري امل�سار ،دون دالئل
ملمو�سة على نق�ص يف املعرو�ض.
وقالت �سارة فاخ�شوري ،املحللة لدى
«�إ�س.يف.بي �إنرجي �إنرتنا�شونال»
ال�ست�شارات الطاقة« :نتوقع هبوط
�صادرات النفط الإيرانية بعد مايو.
ورغم ذلك ،ال نعتقد �أن «�أوبك» �ستزيد
�إنتاجها حت�سبا النخفا�ض �صادرات
النفط الإي��راين ،لكن فقط �إذا كانت
هناك عالمات وا�ضحة يف ال�سوق على
مزيد من اخلف�ض يف �صادرات �إيران �أو
فنزويال� ،أو االثنتني معا».

لعنة النفط تعصف

سعر برميل النفط الكويتي

بمعيشة اإليرانيين
تتك�شف ي��وم��ا ب��ع��د �آخ���ر،
الأزم����ات ال��ت��ي ت�سببت بها
ال��ع��ق��وب��ات االم�يرك��ي��ة التي
طالت �صناعة النفط يف �إيران،
منذ نوفمرب املا�ضي ،لت�شمل
خمتلف املناحي االقت�صادية
واملعي�شية للمواطنني.
ودفعت الأزم��ة النفطية التي
تواجهها �إيران نتيجة االن�سحاب
االمريكي من االتفاق النووي
يف مايو � ،2018إل��ى �إخفاء
ط��ه��ران بياناتها النفطية،
خا�صة ���ص��ادرات اخل���ام عن
امل�ؤ�س�سات الدولية الر�سمية.
وجاء يف تقرير ر�سمي حديث
�صادر ،الإثنني املا�ضي ،عن
املبادرة امل�شرتكة للبيانات
النفطية «ج��ودي»� ،أن �إيران
�أخ��ف��ت ع��ن امل��ب��ادرة بيانات
�صادراتها النفطية يف يناير
لل�شهر ال�ساد�س على التوايل.
وح�سب ب��ي��ان��ات «ج���ودي»،
مل تقدم �إي���ران �أي معلومات
لها منذ يوليو  ،2018بينما
�أخ��ف��ت��ه��ا خ�ل�ال ال��ف�ترة بني
�أغ�سط�س  2018حتى يناير
.2019فيما جنحت الواليات
املتحدة يف ت�ضييق اخلناق
ع��ل��ى �إي����ران وح��رم��ان��ه��ا من
ت�صدير النفط ،حيث انخف�ضت
ال�صادرات بواقع مليون برميل

يوميا ،بعدما عزفت العديد من
الدول وال�رشكات العاملية عن
التعامل مع النفط الإيراين.
ودفع ذلك طهران �إلى االلتفاف
حول العقوبات من خالل تزوير
م�ستندات ح��ول بلد املن�ش�أ
وكذلك املناورة يف نقل النفط
من �سفن عمالقة �إل��ى ناقالت
�صغرية.ومتكنت ناقلتان على
الأق��ل من نقل كميات من زيت
ال��وق��ود الإي����راين �إل���ى �آ�سيا
يف الأ���ش��ه��ر امل��ا���ض��ي��ة ،رغم
العقوبات االمريكية املفرو�ضة
ع��ل��ى م��ث��ل ت��ل��ك ال�شحنات،
وذلك بح�سب ما �أظهره حتليل
لرويرتز لبيانات تتبع ال�سفن
ومعلومات من املوانئ.
وخ���ل��ال وق�����ت ����س���اب���ق من
الأ���س��ب��وع احل���ايل ،ا�ستبعد
تاكا�شي ت�سوكيوكا رئي�س
جمعية البرتول اليابانية،
�أن توا�صل �رشكات التكرير
اليابانية ا�سترياد النفط من
�إيران ما مل حت�صل طوكيو من
احلكومة االمريكية على متديد
ل�ل�إع��ف��اءات م��ن العقوبات.
والإثنني املا�ضي� ،أكد الرئي�س
الإي����راين ح�سن روح���اين �أن
العقوبات االمريكية �أثرت �سلبا
على اقت�صاد بالده وامل�ستوى
املعي�شي.

• أسعار النفط صعدت الثلث

انخفض ليبلغ  67.25دوالراً
ان��خ��ف�����ض ���س��ع��ر ب��رم��ي��ل النفط
الكويتي � 85سنتا يف تداوالت �أول
ام�س ليبلغ  67.25دوالر ًا مقابل
 68.10دوالر ًا للربميل يف تداوالت
اخلمي�س املا�ضي وفقا لل�سعر
امل��ع��ل��ن م��ن م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ويف اال�سواق العاملية انخف�ضت
�أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ن��ح��و � %2أول
ام�س موا�صلة الرتاجع من �أعلى
م�ستوياتها هذا العام مع حتول
ال�ترك��ي��ز �إل���ى غ��ي��اب ت��ق��دم يف
حمادثات التجارة بني الواليات

• تراجع أسعار النفط الكويتي

املتحدة وال�صني �إ���ض��اف��ة �إلى
�أن او���ض��اع امل�صانع املتذبذبة
يف �أملانيا وال��والي��ات املتحدة
�أ�شعلت جمددا خماوف من تباط�ؤ
يف االقت�صاد العاملي والطلب على
اخلام.
وانخف�ضت عقود خ��ام القيا�س
العاملي مزيج برنت � 83سنتا
لتبلغ عند الت�سوية  67.03دوالر ًا
للربميل وهبطت عقود خام القيا�س
االمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط
� 94سنتا لت�سجل عند الت�سوية
 59.04دوالر ًا للربميل.

«بيكر هيوز» :انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في أميركا خالل األسبوع
خف�ضت �رشكات الطاقة االمريكية
عدد حفارات النفط العاملة خلام�س
�أ�سبوع على التوايل ،لي�صل �إلى �أدنى
م�ستوى يف نحو عام ،بينما ينفذ
منتجون م�ستقلون خطط ًا خلف�ض
الإنفاق على �أن�شطة احلفر اجلديدة
مع تقلي�ص احلكومة توقعاتها لنمو
�إنتاج النفط ال�صخري.
وقالت �رشكة «بيكر هيوز» خلدمات
الطاقة ،يف تقريرها الأ�سبوعي
ال�صادر �إن �رشكات احلفر �أوقفت
ت�شغيل  9حفارات نفطية يف الأ�سبوع
املنتهي يف  22م��ار���س احل��ايل،

منصات التنقيب عن النفط والغاز بالواليات المتحدة
البند

قبل �سنة

الأ�سبوع ال�سابق

احلايل

التغري الأ�سبوعي

التغري منذ �سنة

النفط

804

833

824

()9

20 +

الغاز

190

193

192

()1

2+

النفط والغاز

995

1026

1016

()10

21 +

ليهبط العدد الإجمايل �إلى ،824
وهو �أدنى م�ستوى منذ �أبريل .2018
و�أ�ضافت �أن هذه هي املرة الأولى
التي ينخف�ض فيها ع��دد حفارات

النفط الن�شطة يف امريكا لـ� 5أ�سابيع
متتالية منذ مايو  2016عندما هبط
� 8أ�سابيع متتالية .ويوجد �أكرث من
ن�صف �إجمايل عدد احلفارات النفطية

يف حو�ض برميان� ،أكرب حقل للنفط
ال�صخري يف امريكا؛ حيث �أوقفت
�رشكات احلفر ت�شغيل  6حفارات هذا
الأ�سبوع ،لي�صل العدد �إلى ،459

وهو �أدنى م�ستوى منذ مايو .2018
وما زال �إجمايل عدد حفارات النفط
الن�شطة يف الواليات املتحدة ،وهو
م�ؤ�رش �أويل للإنتاج م�ستقبالً� ،أعلى
قلي ً
ال عن م�ستواه قبل عام عندما بلغ
 804بعد �أن عززت �رشكات الطاقة
الإنفاق يف  ،2018لال�ستفادة من
�أ�سعار �أعلى يف ذلك العام .ووفق ًا
لتقرير بيكر ه��ي��وز ،ب��ل��غ عدد
حفارات النفط والغاز الطبيعي
الن�شطة يف ال���والي���ات املتحدة
هذا الأ�سبوع  .1016وتنتج معظم
احلفارات النفط والغاز كليهما.

الخام األميركي ُيغلق منخفض ًا

ولكنه يسجل مكاسب أسبوعية

الليرة التركية تهبط أكثر
من  % 5مقابل الدوالر

هوت اللرية الرتكية مبا يزيد على � %5أمام ال��دوالر الأمريكي
م�سجلة �أكرب هبوط ليوم واحد منذ �أن ا�ستحكمت �أزمة للعملة يف
�أغ�سط�س املا�ضي ،وهو ما يثري خماوف من �أن الأتراك يزيدون
م�شرتياتهم من النقد الأجنبي و�سط تدهور يف العالقات مع
الواليات املتحدة.و�سجلت اللرية عند الإغ�لاق  5.7549مقابل
الدوالر وهو �أدنى م�ستوى �إغالق منذ �أكتوبر ومنخف�ضة  %5.3عن
م�ستوى الإغالق ال�سابق البالغ .5.4650وخ�رست اللرية حوايل
 %30من قيمتها مقابل الدوالر العام املا�ضي مع قلق امل�ستثمرين
ب�ش�أن قدرة البنك املركزي على كبح الت�ضخم يف وجه دعوات من
الرئي�س الرتكي رجب اردوغان خلف�ض تكاليف االقرتا�ض.
وقال م�س�ؤول بالبنك املركزي الرتكي �إن هبوطا يف الآونة الأخرية
يف احتياطيات البنك من العملة الأجنبية نتج عن مبيعات للنقد
الأجنبي قيمتها الإجمالية  5.33مليارات دوالر �إلى �رشكات ا�سترياد
الطاقة وت�سديد دين خارجي .و�أ�ضاف امل�س�ؤول �أن الهبوط يف
االحتياطيات مل يكن غري عادي و�أن البنك املركزي يحافظ على
�سيا�سة لزيادة االحتياطيات.

انخف�ضت �أ���س��ع��ار النفط يف ختام
ت��داوالت و�سط خم��اوف تباط�ؤ منو
االقت�صاد العاملي التي �ست�ؤثر �سلب ًا
على حجم الطلب على الطاقة ،ف�ض ًال
عن قوة الدوالر �أمام �أغلب العمالت
الرئي�سية.
وال ت��زال حالة الغمو�ض حميطة
باملحادثات التجارية بني الواليات
املتحدة وال�صني ،رغم ت�رصيحات
الرئي�س «دونالد ترامب» التي �أكد فيها
�إحراز اجلانبني تقدم ًا يف املفو�ضات.
و�أظ��ه��رت �رشكة اخل��دم��ات النفطية
«بيكر هيوز» انخفا�ض عدد من�صات
التنقيب ع��ن النفط يف ال��والي��ات
املتحدة مبقدار ت�سع من�صات �إلى

 824من�صة خالل الأ�سبوع احلايل.ويف
غ�ضون ذلك ،ارتفع م�ؤ�رش الدوالر –
الذي يقي�س �أداء العملة االمريكية �أمام
�سلة من العمالت الرئي�سية – بن�سبة
� %0.21إلى  96.69نقطة.وانخف�ضت
ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خل��ام «ناميك�س»
االمريكي ت�سليم مايو بنحو � 94سنت ًا
�أو  %1.6ليغلق عند  59.04دوالر ًا
للربميل ،م�سجلة مكا�سب �أ�سبوعية
بنحو .%0.4وتراجعت العقود الآجلة
خلام «برنت» القيا�سي ت�سليم مايو
عند الت�سوية بن�سبة � %1.2أو � 83سنت ًا
و�أغلقت جل�سة لندن عند  67.03دوالر
للربميل ،م�سجلة خ�سائر �أ�سبوعية
بنحو .%0.3

• تباطؤ منو االقتصاد سيؤثر سلبا ً على حجم الطلب على الطاقة

«أرامكو» تزود «بي.كيه.إن» البولندية بـ 800ألف طن نفط
قالت بي.كيه�.إن اورلني� ،أكرب �رشكة للتكرير
يف بولندا �إنها �ستح�صل على ما ي�صل �إلى 800
�أل��ف طن من النفط اخل��ام من �رشكة �أرامكو
ال�سعودية لتجارة املنتجات البرتولية على
�شكل  6عمليات ت�سليم فورية يف الفرتة بني
مايو و�أكتوبر املقبلني� ،ضمن خطتها لتنويع

الإمدادات.
وبالإ�ضافة �إلى اتفاق ت�سليم النفط اخلام،
وافقت ال�رشكة ال�سعودية على ��شراء زيت
التدفئة الثقيل من وحدة تابعة لبي.كيه�.إن
يف ليتوانيا.
ونقل بيان عن دانيال �أوباجتيك ،الرئي�س

التنفيذي لبي.كيه�.إن اورلني ،قوله« :قمنا
بتجربة خيارات عدة للإمدادات ويف الوقت
نف�سه بناء �رشاكة ا�سرتاتيجية مع املورد يف
ال�سعودية».
واتخذت بي.كيه�.إن اورل�ين ،التي ت�شرتي
معظم النفط ال��ذي تكرره من رو�سيا عرب

خطوط �أنابيب ،خطوات خلف�ض اعتمادها على
النفط الرو�سي ،ولدى ال�رشكة بالفعل اتفاق
طويل الأجل مع �أرامكو ال�سعودية لت�سليم 300
�أل��ف طن من اخل��ام �شهريا.وحاليا ،ي�أتي
نحو  %30من النفط املكرر لدى بي.كيه�.إن
اورلني من م�صادر بخالف رو�سيا.

