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استمرار االلتزام بخطة خفض اإلنتاج

محللون :وضع السوق النفطية إيجابي  ...وفرص تحقيق مزيد من المكاسب قائمة
يرى حمللون نفطيون �أن و�ضع
ال�سوق �إي��ج��اب��ي للغاية و�أن
فر�ص حتقيق مزيد من املكا�سب
ال�سعرية قائمة ب�شكل كبري
خا�صة مع ا�ستمرار االلتزام بخطة
خف�ض الإنتاج وحدوث تراجعات
حادة يف �إنتاج عدد من املنتجني
الرئي�سني يف «�أوب��ك» مبا هبط
ب�إنتاج املنظمة �إلى م�ستويات
غري م�سبوقة ،خا�صة �أنه يجيء
بالتوازي مع تخفي�ضات طوعية
�أجرتها ال�سعودية.
و�أ�شار املحللون �إل��ى �أن��ه رغم
تزايد ال�ضغوط على املنتجني
لوقف �صعود الأ�سعار� ،إال �أن
هناك مت�سكا باخلطة حت�سبا
مل��ف��اج ��آت �أمريكية حمتملة،
�إ�ضافة �إلى الإ�رصار الكامل على
عودة املخزونات �إلى امل�ستوى
امل��ت��و���س��ط يف خم�س �سنوات
وامت�صا�ص وفرة املعرو�ض.ويف
ه��ذا الإط���ار ،يقول دان بو�سكا
كبري حمللي بنك يوين كريديت
الربيطاين�« ،إن الأ�سعار �شهدت
بع�ض التقلبات الناجمة عن
م�ؤثرات مت�ضادة وردت �إلى ال�سوق
مثل احتمال �أن ترتاجع «�أوبك» عن
خف�ض الإنتاج ،لكن الت�أثري الأكرب
الذي طغى على ال�سوق هو تهاوي
الإن��ت��اج يف �أك�ثر م��ن بلد منتج
رئي�س للنفط بالتحديد فنزويال
و�إيران وليبيا».
و�أو�ضح بو�سكا �أن �صعود الأ�سعار

• �سعر النفط من خام برنت

�صار ال�سمة الغالبة على ال�سوق،
وان��ع��ك�����س ذل���ك ع��ل��ى �صناديق
التحوط التي �سجلت �أ�سبوعا
خام�سا على التوايل من الرهانات
ال�صعودية املتزايدة ،م�شريا �إلى
�أن هذه التوقعات الوا�سعة لنمو
الأ�سعار ترتجم على الفور �إلى
ن�شاط وا�سع يف الإنتاج الأمريكي،
الذي من املتوقع �أن ي�ضيف �أكرث
م��ن � 80أل���ف برميل يف ال�شهر
املقبل.
من جانبه� ،أو�ضح �أندرو موري�س
مدير �رشكة «بويري» لال�ست�شارات
الإداري������ة� ،أن ح��دي��ث �أن��ط��ون

�سيلوانوف وزير املالية الرو�سي
عن �رضورة دفاع «�أوبك» وحلفائها
ع��ن ح�ص�صهم ال�سوقية �أعطى
�إ���ش��ارات �إل��ى ال�سوق باحتمال
تعطيل خطة خف�ض الإن��ت��اج،
لكن وقف هذا الأمر �سي�ؤدي �إلى
تراجع �رسيع يف الأ�سعار وتقل�ص
اال�ستثمارات اجلديدة ،وهو ما
تتخوف منه رو�سيا �أي�ضا.
و�أ���ض��اف موري�س �أن «الإن��ت��اج
الأمريكي من دون �شك يو�سع يف
ح�ص�صه ال�سوقية ا�ستفادة من
تخفي�ضات «�أوبك» وحلفائها ،كما
�أن ارتفاع الأ�سعار يعزز قدراته

أسعار النفط تتراجع  ...وخفض
اإلمدادات يحد من الخسائر

• العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت انخف�ضت � 19سنتا

انخف�ضت �أ�سعار النفط �أم�س رغ��م الرتاجع غري
املتوقع ملخزونات اخلام يف الواليات املتحدة،
لكن تقل�صا �أقل من املتوقع يف خمزونات البنزين
وتخفي�ضات الإنتاج احلالية التي تقودها �أوبك حدت
من هبوط الأ�سعار.
وانخف�ضت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي
برنت � 19سنتا �أو  % 0.3عن الت�سوية ال�سابقة لت�صل
�إلى  71.43دوالر ًا للربميل ،مبتعدة �أكرث عن �أعلى
م�ستوى يف خم�سة �أ�شهر الذي بلغته �أول �أم�س عند
 72.27دوالر ًا للربميل.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي  63.62دوالر ًا للربميل ،منخف�ضة � 14سنتا
�أو .% 0.2
وقالت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �إن خمزونات
النفط اخلام يف الواليات املتحدة انخف�ضت 1.4
مليون برميل يف الأ�سبوع املنتهي يف الثاين ع�رش

من �أبريل ،خمالفة توقعات املحللني التي كانت
�أ�شارت �إلى زيادة قدرها  1.7مليون برميل.
وانخف�ضت خمزونات البنزين مبقدار  1.2مليون
برميل ،يف حني �أ���ش��ارت توقعات املحللني يف
ا�ستطالع لرويرتز �إلى انخفا�ض قدره  2.1مليون
برميل.
وتراجعت خمزونات نواجت التقطري ،التي ت�شمل
الديزل وزيت التدفئة ،مبقدار � 362ألف برميل،
بينما كانت التوقعات ت�شري لهبوط قدره � 846ألف
برميل ،بح�سب بيانات �إدارة معلومات الطاقة.
وتلقت الأ�سعار دعما هذا العام من اتفاق منظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك» وحلفائها ،مبن
فيهم رو�سيا ،على خف�ض �إنتاجهم  1.2مليون برميل
يوميا.كما انخف�ضت �إمدادات اخلام العاملية �أكرث
ب�سبب فر�ض الواليات املتحدة عقوبات على فنزويال
و�إيران ع�ضوي �أوبك.

«موديز» ترفع تصنيف مصر
إلى « »B2وتتوقع تعزيز النمو
االقتصادي

رفعت وكالة موديز للت�صنيفات االئتمانية الت�صنيف ال�سيادي مل�رص،
قائلة �إن الإ�صالحات االقت�صادية اجلارية �ست�سهم يف حت�سني مركزها
املايل وتعزز النمو االقت�صادي.
ورفعت موديز الت�صنيف لإ�صدارات الديون الطويلة الأجل مل�رص
بالعملتني املحلية والأجنبية �إل��ى  B2من  B3وغ�يرت نظرتها
امل�ستقبلية �إلى م�ستقرة من �إيجابية.وقالت الوكالة يف بيان �صادر
�إن القرار ي�ستند �إل��ى «توقعات موديز ب��أن الإ�صالحات املالية
واالقت�صادية اجلارية �ستدعم حت�سنا تدريجيا لكنه مطرد يف امل�ؤ�رشات
املالية مل�رص وترفع منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي».
و�أ�ضافت موديز �أنها تعتقد �أن القاعدة التمويلية الكبرية مل�رص
�ستقويها يف مواجهة �صدمات �إعادة التمويل على الرغم من االرتفاع
الكبري لالحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف الفائدة.وقالت
�إنها تتوقع حت�سنا مطردا يف املركز املايل مل�رص ،و�إن كان ذلك من
«م�ستويات منخف�ضة للغاية».
و�أ�ضافت �أن احلفاظ على فوائ�ض �أولية للموازنة بجانب قوة منو
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي �سي�ساعدان يف خف�ض معدل الدين
العام احلكومي �إلى الناجت املحلي الإجمايل �إلى ما دون  % 80بحلول
ال�سنة املالية  2021من  % 92.6يف ال�سنة املالية .2018
وتبد�أ ال�سنة املالية مل�رص يف يوليو وتنتهي يف يونيو .وقالت موديز
�إنها تتوقع ارتفاعات يف �أ�سعار الطاقة يف �إطار �إ�صالحات جُتريها
م�رص على دعم الوقود ،والتي تعتقد �أنه �سيتم االنتهاء منها يف ال�سنة
املالية  .2019وقالت موديز �إن هذا بجانب الإ�صالحات املالية التي
نُ فذت على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية� ،سي�سمح للحكومة بالإبقاء
على فائ�ض �أويل للميزانية يف ال�سنوات القليلة القادمة.
وقال �آالن �سانديب رئي�س الأبحاث لدى النعيم للو�ساطة �إن رفع
الت�صنيف كان متوقعا لكنه يظل نب�أ طيبا مل�رص.
وقال «�سيدعم ذلك م�رص عند �إ�صدار �سندات دولية جديدة م�ستقبال».
مت�ضي م�رص قدما يف �إ�صالحات اقت�صادية �صعبة يف �إطار اتفاق قر�ض
قيمته  12مليار دوالر ملدة ثالث �سنوات وقعته يف  2016مع �صندوق
النقد الدويل.
وت�شمل الإ�صالحات ،التي تهدف �إلى جذب امل�ستثمرين الذين عزفوا
عن البالد يف خ�ضم انتفا�ضة  ،2011فر�ض �رضائب جديدة و�إجراء
تخفي�ضات كبرية يف دع��م الطاقة وحترير �سعر ��صرف العملة.
و�ساعدت الإ�صالحات اقت�صاد البالد على التح�سن ،لكنها �أدت �أي�ضا
�إلى �ضغوط على ميزانيات ع�رشات املاليني من امل�رصيني.

واردات الصين
من النفط
ترتفع بنسبة
 % 0.4خالل
مارس الماضي
اظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ر�سمية
�أم�����س ان واردات ال�صني
من النفط اخل��ام ارتفعت
بن�سبة  % 0.4يف مار�س
املا�ضي مقارنة بالفرتة
ذاتها من العام املا�ضي
لت�صل الى  39.34مليون
طن اي نحو  9.31ماليني
برميل يوميا.
واو�ضحت البيانات التي
ا�صدرتها االدارة العامة
ل��ل��ج��م��ارك ب��ال�����ص�ين ان
واردات النفط اخلام لثاين
اك�بر م�ستهلك للنفط يف
العامل ارتفعت يف الربع
االول بن�سبة  % 8.2مقارنة
بنف�س ال��ف�ترة م��ن العام
املا�ضي لت�صل الى 9.87
ماليني برميل يوميا.
وب��د�أت ال�صني عام 2015
ال�سماح مل�صايف التكرير
امل��ح��ل��ي��ة امل�����س��ت��ق��ل��ة
املعروفة با�سم م�صايف
«�إبريق ال�شاي» ا�سترياد
ال��ن��ف��ط اخل����ام يف اط��ار
�إ����ص�ل�اح���ات يف ق��ط��اع
الطاقة.
وي�سمح مل�صايف التكرير
املحلية امل�ؤهلة با�سترياد
النفط اخلام �إذا ما خف�ضت
قدراتها الإنتاجية �أو قامت
برتكيب م��راف��ق لتخزين
الغاز الطبيعي.

• توقعات �أ�سعار خام برنت

الإنتاجية ،لأن تكلفة �إنتاجه ما
زالت �أعلى كثريا من الإنتاج يف
«�أوب��ك» ،الفتا �إلى �أن الواليات
املتحدة و�إن �أ�صبحت حاليا
املنتج الأكرب فهي �أي�ضا امل�ستهلك
الأك�بر ،وي ��ؤدي ارتفاع الأ�سعار
�إل��ى زي��ادة الأعباء خا�صة فيما
يتعلق ب�أ�سعار الوقود.
من ناحيته ،ذكر جوران جريا�س
م�ساعد مدير بنك «زد �إيه �إف» يف
كرواتيا� ،أن��ه �إذا ق��ررت «�أوبك»
وح��ل��ف��ا�ؤه��ا ب��ق��ي��ادة رو���س��ي��ا يف
«يونيو» املقبل االحتفاظ ب�سيا�سة
تقييد املعرو�ض ف�سنجد فر�صا

وافرة لت�سجيل مزيد من املكا�سب
ال�سعرية ،وهو ما �سي�شجع يف
املقابل الإن��ت��اج الأم�يرك��ي على
موا�صلة زي��ادة الإم��دادات ،حيث
تراهن بع�ض امل�ؤ�س�سات املالية
على ارتفاع ال�صادرات الأمريكية
ال�صافية من النفط �إل��ى �أربعة
م�لاي�ين برميل بحلول .2024
و�أ�ضاف �أنه «متكن زيادة الإنتاج،
ويف الوقت نف�سه التم�سك باتفاق
املنتجني ب�ش�أن خف�ض الإنتاج،
عرب �إلغاء التخفي�ضات الإنتاجية
ال��زائ��دة والطوعية التي تقوم
بها ال�سعودية حتديدا ،لتهدئة

وترية حمى �صعود الأ�سعار ،التي
يرى البع�ض �أنها قد ت�صل �إلى
 80دوالرا للربميل ما مل يعدل
املنتجون يف اجتماع «يونيو»
املقبل من �سيا�ساتهم الإنتاجية
احلالية».
ب���دوره ،يقول �أن��دري��ه يانييف
املحلل البلغاري وخمت�ص �ش�ؤون
الطاقة�« ،إن املوقف الرو�سي
يبني الر�ضا عن م�ستوى الأ�سعار
و�أن التحالف ال ي�سعى �إلى جمرد
مكا�سب �سعرية متالحقة ،بل
ي�أخذ يف احل�سبان �أال يكون ارتفاع
م�ستوى الأ�سعار مدمرا للطلب،

كما ي�سعى �إلى تعزيز التفاهم مع
امل�ستهلكني».
و���ش��دد يانييف على �أن موقف
الإدارة الأم�يرك��ي��ة م��ن متديد
ال��ت��ن��ازالت �سيحدد ك��ث�يرا من
مالمح ال�سوق يف الفرتة املقبلة،
و�سيرتتب عليه ق���رار حتالف
املنتجني يف «يونيو» املقبل،
ف���إذا كانت ال�سوق على �أعتاب
مزيد من الت�شديد يف املعرو�ض
فقد يدفع ذلك حتالف املنتجني
�إلى بع�ض املرونة و�إحداث زيادة
يف الإمدادات كما حدث فى «يونيو»
من العام املا�ضي.

أعلنت عزمها بدء عمليات التنقيب عن مكامن النفط والغاز

كمبوديا تمثل األرض البكر لشركات النفط العالمية
ت�شعر جمموعة م��ن ال�رشكات
م��ت��ع��ددة اجل��ن�����س��ي��ات الكربى
ب��ال��ت��ف��ا�ؤل �إزاء �أع��م��ال النفط
وال��غ��از النا�شئة يف كمبوديا،
رغم �أن بع�ضها ا�ستثمر يف عمليات
ا�ستخراجية يف ال��ب�لاد و�أثبت
�أنها مكلفة وت�ستغرق الكثري من
الوقت ومل تبد�أ حتقيق الأرباح
بعد ،بح�سب تقرير ملجلة «ذا
ديبلومات».
و�أعلنت �رشكة التعدين الكندية
«�أجن��ك��ور ج��ول��د» ه��ذا العام،
عزمها بدء عمليات التنقيب عن
مكامن النفط والغاز يف كمبوديا،
لتو�سع وتنوع �أعمالها بعي ًدا عن
الذهب والنحا�س ،والتي مل حتقق
�أي �أرباح لل�رشكة حتى الآن.
وال تعتزم «�أجنكور» الك�شف عن
�أي تفا�صيل حول املنطقة التي
�ستبد�أ فيها عمليات التنقيب،
لكن املوقع الإلكرتوين لل�رشكة
قال �إنها تتفاو�ض مع احلكومة
على بقعة ت�صل م�ساحتها �إلى 7
�آالف كيلومرت مربع ،مع االهتمام
بحو�ض «كامبوجن �سوم» الذي
يعتقد بانت�شار مكامن النفط
والغاز به.
وي ��أت��ي ه��ذا الإع�ل�ان بعد تعهد
«كري�س �إنرجي» با�ستخراج �أولى
قطرات النفط الكمبودي يف وقت
الحق من هذا العام ،حيث �أعلنت
ال�رشكة التي تتخذ من �سنغافورة
مقر ًا لها ،عزمها بدء الإنتاج من

• بدء عمليات التنقيب عن مكامن النفط والغاز

مكامن حتتوي على نحو 400
مليون برميل م��ن احتياطيات
النفط.
وجناح «كري�س» �سيكون مبثابة
املكاف�أة التي طال انتظارها من
احتياطيات النفط والغاز التي
�أحبطت �رشكة «�شيفرون» لأكرث من
عقد زمني ،ورمبا ي�ساعدها على
عك�س نتائجها املالية التي ت�شهد

خ�سارة �صافية وكذلك تعزيز
قيمة �سهمها املرتاجع.
و�أرج�����أت «كري�س» العديد من
عمليات التنقيب اخلا�صة بها
ب�سبب تراجع دورة ال�سلع وتقلب
�أ���س��ع��ار النفط ،وق��ال��ت نائبة
رئي�س ال�رشكة «تانيا بانغ»:
بلغت النفقات الر�أ�سمالية غري
اخلا�ضعة للتدقيق احل�سابي يف

 2018نحو  56مليون دوالر،
مقارنة بتوقعات بلغت 96.8
مليون دوالر.
وتخلت ال�رشكة عن ث�لاث بقاع
ا�ستك�شافية يف عام  ،2017من �أجل
متابعة �أعمال التطوير مبنقطة
«بلوك �إيه» الكمبودية وغريها من
الأ�صول النفطية قبالة ال�ساحل
التايالندي.

«شيفرون» تمتلك حصة استثمارية نسبتها  % 55في أعمال التنقيب
مل تكن «كري�س �إنرجي» �أول من يعد كمبوديا
با�ستخراج النفط ،حيث طمحت «�شيفرون»
عرب �رشكتها التابعة املحلية لبدء الإنتاج
عام  ،2009بعد اكت�شاف جتمعات نفطية
يف املنطقة «بلوك �إيه» عام .2004
و�شاركت «�شيفرون» بح�صة ا�ستثمارية
ن�سبتها  % 55يف �أعمال التنقيب ،مقابل
 % 5لهيئة النفط الوطنية «مت �إلغا�ؤها يف
وقت الحق ونقل �صالحياتها» ،لكن رئي�س
الوزراء «هون �سني» هدد بعد ذلك ب�إنهاء
رخ�صة عمل ال�رشكة الأمريكية.
ومت ت�أجيل الإن��ت��اج ،ورف�ضت ال�رشكة
امل��واف��ق��ة ط��ل��ب احل��ك��وم��ة الكمبودية

باحل�صول على ما بني � % 70إلى  % 80من
الإيرادات ،وباعت «�شيفرون» ن�صف ح�صتها
تقري ًبا بنهاية ع��ام  ،2009ثم ا�شرتت
«كري�س �إنرجي» البقية يف عام .2014
وب��ع��د ف�شل �سل�سلة م��ن ال�صفقات بني
ال����شرك��ات لتطوير م��ك��ام��ن ال��ن��ف��ط يف
كمبوديا ،بد�أت تتبنى احلكومة نهجا �أكرث
و�ضوحا ،وقالت وزارة املناجم والطاقة
ً
�إن الإم��ك��ان��ات الكبرية ل�صناعة النفط
والغاز الكمبودية تفتقر �إلى الت�رشيعات
والبنية التحتية الالزمة ال�ستغالل احلما�س
جتاهها.
وقانون النفط ال��ذي �سيحدد املتطلبات

ال�رضيبية لل�صناعة ،يخ�ضع للنقا�ش منذ
مدة طويلة ،لكنه ت�أخر يف الأ�سا�س ب�سبب
�إع���ادة هيكلة ال���وزارات بعد انتخابات
 ،2013وم��ع ذل��ك ،فقد يت�أخر لبع�ض
الوقت ب�سبب حاجة احلكومة لإ�صالح هيكل
ال�رضائب اخلا�ص.
ورغ��م ذلك تقول «�أجن��ك��ور» �إن كمبوديا
مثالية ال�ستك�شاف النفط لأن امل�ستثمرين
ً
حتفظا ،وت��رى يف �ضعف
يكونون �أق��ل
التنظيم احلكومي ت�شجيعا لأعمالها ،حيث
ي�سمح لها با�ستخدام �أف�ضل املمار�سات
التي تطبقها يف كندا دون قيود ،بح�سب
م�س�ؤولني يف ال�رشكة.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ  71.60دوالراً

• ارتفاع �سعر برميل النفط الكويتي

ارت��ف��ع �سعر برميل النفط
الكويتي � 99سنتا يف تداوالت
�أول ام�����س ليبلغ 71.60
دوالر ًا �أمريكي ًا مقابل 70.61
دوالر ًا للربميل يف ت��داوالت
الثالثاء املا�ضي وفقا لل�سعر
املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ويف اال�����س����واق العاملية
تراجعت ا�سعار النفط ام�س
ب��ع��د ان اظ���ه���رت بيانات
حكومية امريكية انخفا�ضا يف
خمزونات اخلام يف الواليات
املتحدة.
وانخف�ض �سعر برميل نفط
خام القيا�س العاملي مزيج
برنت � 10سنتات لي�صل عند
الت�سوية الى م�ستوى 71.62
دوالر ًا كما انخف�ض �سعر
برميل نفط خام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي � 29سنتا
لي�صل ال��ى م�ستوى 63.76
دوالر ًا.

