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سجل تراجع ًا طفيف ًا بلغ  19سنت ًا

أسعار النفط تراجعت عالمي ًا وسط تنامي اإلنتاج األميركي

لـ  71.90دوالراً للبرميل

تراجعت �أ�سعار النفط �أم�س ممهدة
الطريق النخفا�ض �أ�سبوعي يف
الوقت ال��ذي من املتوقع فيه �أن
تبد�أ زي��ادة يف الإن��ت��اج الأمريكي
بالو�صول �إلى الأ�سواق العاملية
قريبا.
وو���ص��ل��ت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
برنت عند  70.49دوالر ًا للربميل،
منخف�ضة � 26سنتا مبا يعادل %0.4
عن �إغالقها ال�سابق ،ونزلت عقود
اخل���ام الأم�يرك��ي غ��رب تك�سا�س
الو�سيط � 11سنتا �أو � %0.2إلى
 61.61دوالر ًا للربميل .ويتجه برنت
�صوب انخفا�ض �أ�سبوعي ب�أكرث من
 ،%2يف حني هبط غرب تك�سا�س
الو�سيط نحو  %2.5منذ بداية
الأ�سبوع ،وهو ما �سيكون تراجعه
للأ�سبوع الثاين على التوايل.
وقال املدير التنفيذي ل�رشكة �صن
جلوبال انف�ستمنت�س ميهري كاباديا:
«�أ���س��ع��ار النفط تراجعت يف ظل
ا�ستمرار ت�أثري م�ستويات الإنتاج
الأمريكي القيا�سية».

منخف�ضة  1.79دوالر لتبلغ عند الت�سوية 61.81
دوالر ًا للربميل متجهة نحو ت�سجيل �أكرب هبوط
�أ�سبوعي منذ �شهر فرباير املا�ضي.
وتراجعت عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت
 1.43دوالر لت�سجل عند الت�سوية  70.75دوالر ًا
للربميل.

انخفض بنحو  1.2دوالر عن مستواه السابق

سعر سلة خامات «أوبك» تراجع
إلى  70.98دوالراً للبرميل
ك�شفت منظمة الدول امل�صدرة للنفط
«�أوبك» ان �سعر �سلة خاماتها تراجع
�أول �أم�س  1.2دوالر لي�صل �إلى 70.98
دوالر ًا للربميل مقابل  72دوالرا
الأربعاء املا�ضي.
وذكرت ن�رشة وكالة انباء «اوبك» ان
املعدل ال�سنوي ل�سعر ال�سلة للعام
املا�ضي بلغ  52.43دوالر ًا للربميل.
وت�ضم �سلة «اوبك» التي تعد مرجعا
يف م�ستوى �سيا�سة االنتاج  14نوعا
بينها خ��ام «���ص��ح��ارى» اجلزائري
واالي�����راين الثقيل و«ال��ب�����ص��ارة»
العراقي وخ��ام الت�صدير الكويتي
وخام «ال�سدر» الليبي وخام «بوين»
النيجريي واخل��ام العربي اخلفيف
ال�����س��ع��ودي واخل����ام الفنزويلي
و«جريا�سول» االنغويل و«اورينت»
االكوادوري وزافريوغينيا اال�ستوائية
ورابي اخلفيف «الغابون» وخام جينو
«الكونغو» وخام مربان الإماراتي.
يذكر ان اتفاقا مربما بني وزراء نفط
«�أوبك» ومنتجني م�ستقلني يق�ضي بان
تخف�ض املنظمة انتاجها بواقع 800
�ألف برميل يوميا اي بن�سبة  %2.5من
انتاج كل دولة ع�ضو.
كما يق�ضي ب�أن تقل�ص الدول الـ11
من خارج «�أوبك» م�ستويات انتاجها
بواقع  400ال��ف برميل يوميا اي
بن�سبة  %2من انتاج كل منها.
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وصلت العقود اآلجلة لخام برنت إلى  70.49دوالراً للبرميل

النفط الكويتي ينخفض

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 19سنتا
يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  71.90دوالر ًا مقابل
 72.09دوالر ًا للربميل يف تداوالت الأربعاء وفقا
لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية �أنهت عقود خام القيا�س
الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط جل�سة التداول
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فبلغ �إنتاج النفط اخلام الأمريكي
م�ستوى قيا�سيا عند  12.3مليون
برميل يوميا الأ�سبوع املا�ضي،

مرتفعا نحو مليوين برميل يوميا
على مدار العام الأخ�ير .وك�رست
���ص��ادرات اخل��ام الأمريكية حاجز

الثالثة ماليني برميل يوميا للمرة
الأول��ى هذا العام ،وفقا لبيانات
من �إدارة معلومات الطاقة.

صادرات فنزويال النفطية زادت  % 8في أبريل
ك�شفت بيانات من رفينيتيف �أيكون
�أن ���ص��ادرات �رشكة النفط الوطنية
الفنزويلية ب��ي.دي.يف.ا���س.اي��ه يف
�أبريل بلغت  1.06مليون برميل يوميا
من النفط اخل��ام ومنتجات التكرير
بزيادة  %8عن مار�س ،حيث جنحت
ال�رشكة اخلا�ضعة لعقوبات يف زيادة
ال�شحنات �إلى ال�صني.
وفر�ضت احلكومة الأم�يرك��ي��ة �أ�شد
العقوبات على الإطالق على ال�رشكة يف
نهاية يناير مما �أدى ال�ضطراب تدفقات
النفط الفنزويلي �إلى الواليات املتحدة
التي كانت يف ال�سابق املق�صد الأول
ل�صادرات خام فنزويال ع�ضو �أوبك.
ووفقا للبيانات ،تراجعت �صادرات
النفط الفنزويلي  %40يف ال�شهر
الأول بعد فر�ض العقوبات لكنها ظلت
م�ستقرة منذ ذلك احلني ،ويرجع ذلك
يف الأغلب �إلى ال�شحنات املتجهة �إلى
م�شرتين من ال�صني والهند .غري �أن
الو�ضع قد يتغري يف مايو حيث انق�ضت
املدة املمنوحة لل�رشكات الأمريكية
لإنهاء االتفاقات القائمة مع �رشكة
النفط الوطنية الفنزويلية يوم 28
�أبريل.

إنتاج روسيا النفطي تراجع إلى  11.23مليون برميل يومي ًا
�أظهرت بيانات وزارة الطاقة الرو�سية �أن
�إنتاج رو�سيا النفطي انخف�ض �إلى  11.23مليون
برميل يوميا يف �أبريل ن من  11.3مليون برميل
يوميا يف مار�س ،لكنه ظل فوق امل�ستويات
امل�ستهدفة يف اتفاق خف�ض الإنتاج املربم بني
كبار املنتجني.
وبالأطنان ،بلغ �إنتاج النفط  45.975مليون طن
مقارنة مع  47.783مليون ًا يف مار�س ،الأطول
مبقدار يوم ،وتعهدت رو�سيا بخف�ض �إنتاجها
النفطي � 228ألف برميل يوميا �إلى نحو 11.18
مليون برميل يوميا من نحو  11.41مليون

• املعدل السنوي لسعر السلة بلغ  52.43دوالرا ً للبرميل

السعودية قد ترفع انتاجها النفطي دون زيادة الصادرات
قالت م�صادر مطلعة على ال�سيا�سة
ال�سعودية �إن �إن��ت��اج اململكة من
النفط قد يرتفع يف يونيو ،لكن
اخلام الإ�ضايف قد ُي�ستخدم لتوليد
الكهرباء حمليا ال لتعزيز ال�صادرات
الذي تريده وا�شنطن.
و�أ���ض��اف��ت امل�صادر �أن �أي زي��ادة
يف �إن��ت��اج ال�سعودية �ستظل داخل
ح�صتها الإنتاجية يف �إط��ار اتفاق
تخفي�ضات املعرو�ض امل�برم بني
�أوب��ك وحلفائها� ،ضمن املجموعة
التي باتت تعرف با�سم «�أوبك.»+
وق��ال��ت م�صادر بالقطاع �إن��ه من
املتوقع �أن يبلغ �إنتاج �أكرب م�صدر
للخام يف العامل نحو ع�رشة ماليني
برميل يوميا يف مايو مرتفعا ارتفاعا
طفيفا عن ابريل لكن يظل دون ح�صة
اململكة البالغة  10.3ماليني برميل
يوميا مبوجب االتفاق الذي تقوده
�أوبك ،ومن املعتاد �أن تزيد الريا�ض
الإنتاج خالل �أ�شهر ال�صيف احلارة
لتغذية حمطات الكهرباء العاملة
بالزيت وتلبية الطلب املرتفع،
ما يعني �أن ال�����ص��ادرات ال ترتفع
بال�رضورة.
وقال �أحد امل�صادر �إن زيادة �إنتاج
مايو ال ترتبط مب�ساعي وا�شنطن
ل�ضخ املزيد من نفط �أوبك بعد �أن
�أنهت الإعفاءات املمنوحة مل�شرتي
اخلام الإيراين.
كانت الإعفاءات ت�سمح ب�رشاء النفط
من �إيران رغم العقوبات الأمريكية،
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،قال الرئي�س

اقتصاد

الأمريكي دونالد ترامب �إنه �أجرى
ات�صاال مع ال�سعودية و�أوبك وطلب
خف�ض �أ�سعار النفط ،لكنه مل يذكر
مع من حتدث وال متى.
وارتفعت �أ�سعار النفط �إل��ى �أعلى
م�ستوياتها يف �ستة �أ�شهر الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي م��ت��ج��اوزة  75دوالرا
للربميل ،لأ�سباب منها بواعث القلق
ب�ش�أن تراجع الإم��دادات الإيرانية،
وبلغ �سعر برنت نحو  70دوالرا
يف معامالت اخلمي�س ،وق��ال �أحد
امل�صادر «ال�سعوديون يريدون �أن
تظل �أ�سعار النفط عند امل�ستويات

احلالية ل�شهر �أو �شهرين على الأقل ،ال
يرغبون يف زيادة �إنتاجهم فوق 10.3
ماليني برميل يوميا ،لأنهم جزء من
اتفاق «�أوب��ك ،»+لكنهم يتعر�ضون
�أي�ضا ل�ضغوط من الواليات املتحدة
لزيادة �إنتاجهم».
و�أ�ضاف« :ال�شيء الأكيد هو �أنه �إذا
طلب العمالء مزيدا من النفط ف�إنهم
�سريفعون حينئذ الإنتاج».
وتريد ال�سعودية �أ�سعار نفط ال تقل
عن  70دوالرا للربميل هذا العام مع
�سعيها لتعزيز االقت�صاد عرب زيادة
الإنفاق ومتويل �إ�صالحات اقت�صادية

وحربها الدائرة يف اليمن منذ �أربع
�سنوات ،وتُ ��ق��در اململكة �أن عجز
امليزانية �سيبلغ  %4.2من الناجت
املحلي الإجمايل يف .2019
لكن �صندوق النقد ال��دويل يتوقع
 %7.9على �أ�سا�س بقاء �أ�سعار النفط
يف منت�صف نطاق ال�ستني دوالرا
للربميل ،وق��ال م�صدر �آخ��ر مطلع
�أي�ضا على �سيا�سة النفط ال�سعودية
�إن اململكة ال تريد زيادة الإنتاج �إلى
�أكرث من  10.3ماليني برميل يوميا
قبل �أن ينتهي ات��ف��اق املعرو�ض
العاملي احلايل يف يونيو.

تراجع أرباح «أو.ام.في» األساسية بسبب تعطيالت اإلنتاج في ليبيا
�شهدت جمموعة النفط والغاز النم�ساوية
�أو.ام.يف تراجعا ن�سبته  %7يف �أرباحها
الأ�سا�سية للربع الأول من العام نظرا لعدم
قدرتها على حتميل �أي نفط من ليبيا.
وبلغت الأرباح الأ�سا�سية  759مليون يورو
« 847.65مليون دوالر» ،ح�سبما ذكرت

املجموعة بينما توقع املحللون  790مليون
ي��ورو للفرتة بني يناير ومار�س وتراجع
�إنتاج �أو.ام.يف من نفط املنبع يف الربع
الأول مت�أثرا بتعطيالت يف حقل ال�رشارة
الليبي ،ال��ذي ا�ست�أنف الإنتاج يف �أوائل
مار�س .وقالت ال�رشكة �إنها مل حتمل �أي

كميات من اخلام الليبي خالل فرتة الربع.
و�أنفقت املجموعة  44مليون ي��ورو على
م�رشوع خط الأنابيب نورد �سرتمي  2الذي
ت�شوبه خالفات كبرية ،وتُ عد �أحد مموليه
الغربيني اخلم�سة .ومازال امل�رشوع بحاجة
�إلى ترخي�ص من الدمنارك.

برميل يوميا يف �أكتوبر  ،2018خط الأ�سا�س
لالتفاق احلايل.
وقال وزير الطاقة الرو�سي �ألك�سندر نوفاك �إن
رو�سيا �ستبقي �إنتاجها النفطي يف مايو من�سجما
مع امل�ستوى املتفق عليه.
و�أ�ضاف يف بيان �أن رو�سيا خف�ضت �إنتاج النفط
� 213ألف برميل يوميا يف املتو�سط يف �أبريل
عن م�ستويات �أكتوبر  ،2018لكن با�ستبعاد
م�شاريع اتفاقات تقا�سم الإنتاج مع ال�رشكات
الأجنبية ،وبح�ساب تلك امل�شاريع ي�صبح مقدار
اخلف�ض � 197ألف برميل يوميا.

وك�شفت البيانات �أن �إنتاج رو�سنفت� ،أكرب �رشكة
رو�سية منتجة للنفط ،انخف�ض  %0.4على �أ�سا�س
�شهري يف �أبريل وتراجع �إنتاج لوك �أويل %0.7
بينما قفز �إنتاج غازبروم نفط .%3.2
وبلغت �صادرات رو�سيا النفطية عرب خطوط
الأنابيب  4.494ماليني برميل يوميا يف �أبريل
ارتفاعا من  4.432ماليني برميل يوميا يف
مار�س وقد تت�أثر هذه ال�صادرات يف مايو وما
بعد ذلك ب�سبب خالف ب�ش�أن تلوث نفطي �أثر
على �إمدادات خط الأنابيب دروجبا املتجهة �إلى
�أوروبا.

