
  
 

 
 
 

  
 
  

  18.07.2019الخميس   –االوسط الشرق 
 تراجع مخزونات النفط األميركية لألسبوع الخامس على التوالي  
  نوبفي الج» الغاز المصاحب«العراق يستثمر  

 
 التفاصيل:

 
  تراجع مخزونات النفط األميركية لألسبوع الخامس على التوالي

تراجعت مخزونات الخام بالواليات المتحدة األميركية، في األسبوع الماضي، لألسبوع الخامس 
  .2018على التوالي، في أطول موجة هبوط من نوعها منذ بداية العام 

وقالت إدارة معلومات الطاقة األميركية أمس األربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت أكثر من المتوقع 
 3.1حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وتراجعت مخزونات الخام األسبوع الماضي، في 

قالت إدارة مليون برميل. و 2.7مليون برميل األسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضها 
 1.35معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينغ بوالية أوكالهوما انخفضت 

  .مليون برميل
ألف برميل يوميا، بحسب أرقام إدارة المعلومات.  171ع استهالك الخاص بمصافي التكرير وتراج

  .نقطة مئوية 0.3وانخفضت معدالت تشغيل مصافي التكرير 
» رويترز«مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطالع أجرته  3.6ات البنزين وزادت مخزون

  .ألف برميل 925انخفاضها 
مليون برميل، في مقابل  5.7اتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ونمت مخزونات نو

ونما صافي واردات ألف برميل، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.  613توقعات لزيادتها 
  .ألف برميل يوميا األسبوع الماضي 44الواليات المتحدة من الخام 

سبب هبوط مخزونات النفط األميركية أقل من وتراجعت أسعار النفط أمس بشكل طفيف، ب
في المائة  0.3بتوقيت غرينيتش، تراجع خام برنت بنسبة طفيفة  15:00المتوقع. وبحلول الساعة 

  .دوالر للبرميل 57.12في المائة عند  0.7للبرميل، وسجل الخام األميركي تراجعا دوالر  64.15عند 
يات المتحدة، يوم الثالثاء، إن ما يزيد على نصف إنتاج وقال مكتب السالمة وحماية البيئة في الوال

النفط الخام اليومي في خليج المكسيك األميركي ما زال متوقفا، في أعقاب اإلعصار باري، إذ إن 
  .عظم شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت الستئناف اإلنتاجم

في المائة من إجمالي إنتاج  58 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 1.1وقال المكتب إن إنتاج 
  مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفا. 1.4المنطقة، و

  
  
 
 
  
  



  
  نوبفي الج» الغاز المصاحب«العراق يستثمر 

  .أعلن العراق عن استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقول الجنوب بمحافظة البصرة
ة وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان خالل مؤتمر صحافي عقب مراسيم التوقيع على مذكر

ة األميركي «Honeywell» بين شركة غاز الجنوب وشركة هانيويل» أرطاوي«التفاهم الستثمار غاز 
الوزارة «مليون قدم مكعبة قياسية باليوم في المرحلة األولى للمشروع، إن  300ستثمار بهدف ا

هذا من خالل خططها الرامية الستثمار الغاز من حقول كثيرة، فإنها اليوم تحقق خطوة مهمة في 
حطات الطاقة اإلطار لتعزيز اإلنتاج الوطني من هذه الثروة وتوفير كميات جيدة من الغاز الجاف لرفد م

  .«الكهربائية والغاز السائل والمكثفات ألغراض االستخدام الداخلي والتصدير
ة تقديره للخطوات التي اتخذتها وزار«من جانبه، أعرب السفير األميركي في بغداد ماثيو تولر عن 

فد النفط بتقليل الغاز المحترق في حقول النفط الجنوبية من خالل استثماره واالستفادة منه لر
ويل) الشركات األميركية ومنها شركة (هاني«وأضاف أن ». محطات الطاقة الكهربائية بمعدالت جيدة

غاز  تعمل بجد على المشاركة في تطوير استثمارات جديدة بعيدة المدى، ومنها مشروع استثمار
الطاقة في أرطاوي الذي يهدف إلى تعزيز االقتصاد العراقي من خالل زيادة القدرات المحلية إلنتاج 

ن التلوث العراق بأحدث التكنولوجيا المتطورة، فضالً عن توفيره آالف فرص العمل والتقليل م
  .«البيئي

لمشروع يأتي ضمن هذا ا«من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن 
طاقة مفيدة ترفد خطط وزارة النفط إليقاف حرق الغاز وتحويل الطاقة المحروقة والمهدورة إلى 

 36مرحلة األولى بقرابة محطات الطاقة الكهربائية بكميات كبيرة من الغاز. وتقدر الفترة الزمنية لل
، وهي مجنون، وغرب هذا المشروع يستثمر الغاز من خمسة حقول كبيرة«وأضاف أن ». شهراً 

هد التوقيع على عدد المرحلة القادمة ستش«الفتا إلى أن ». القرنة، واللحيس، والطوبة، والصبة
  ».من عقود استثمار الغاز تعزيزاً لإلنتاج الوطني من هذه الثروة

  
  
 
  
  

 18.07.2019الخميس   – العربية 
  مليون 30متوسط إنتاج أوبك يتراجع في النصف األول تحت  

 
 التفاصيل:

 
  مليون 30متوسط إنتاج أوبك يتراجع في النصف األول تحت 

 1.92و % وبنح6.4تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بنسبة 
، وذلك في خطوة 2018مليون برميل يومياً خالل النصف األول من العام الجاري، مقارنة مع عام 

  .ازن السوقوصفت بأنها تتوافق والقرار الذي اتخذته المنظمة في وقت سابق للمحافظة على تو
طلع تموز وكانت "أوبك" قررت بالتنسيق مع كبار المنتجين المستقلين خالل اجتماعها في فيينا م

 800رميل يومياً، منها مليون ب 1.2أشهر أخرى بمقدار  9الجاري، تجديد اتفاقية خفض اإلنتاج لمدة 
  .ير األعضاءألف برميل ستلتزم بها أعضاء المنظمة، والبقية سيتحملها المنتجون من غ

ألعضاء إلى ويأتي االنخفاض في اإلنتاج متوافقاً وتوقعات سابقة للمنظمة بتراجع متوسط إنتاج ا
  .2019مليون برميل يومياً خالل  30.83



وبرغم استمرار االتفاق على خفض اإلنتاج، إال أن ذلك لم ينعكس إيجابياً على أسعار سلة نفوط 
دوالر في نهاية ايار من العام الجاري، مقارنة مع  65.48"أوبك"، الذي تراجع متوسط سعره إلى 

  .2018دوالر خالل عام  68.43متوسط بلغ 
عن المنظمة بلوغ متوسط اإلنتاج الشهري  وعلى صعيد نشاط "أوبك" أظهرت البيانات الصادرة

 31.864مليون برميل يومياً، مع نهاية النصف األول من العام الجاري، بالمقارنة مع  29.95لألعضاء 
  .2018مليون في عام 

إلى  2019 سط اإلنتاج خالليشار إلى أن الدراسات التي تصدرها المنظمة، توقعت أن يصل متو
  .مليون برميل يومياً  30.83

  
  
 
 
  

 18.07.2019الخميس   – النهار 
 تباين النفط والدوالر األميركي يواصل خسائره  

 
 التفاصيل:

  
  تباين النفط والدوالر األميركي يواصل خسائره

تباين اتجاه #أسعار #النفط مع مواصلة الخام األميركي خسائره بعد أن انخفض في الجلسة 
ن المنتجات مثل البنزين بقوة ونات الواليات المتحدة مالسابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخز

  .األسبوع الماضي، مما يشير إلى ضعف الطلب خالل موسم الرحالت الصيفية
بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل  03:33وبحلول الساعة 

 1.1لمي تراجعت اآلجلة لخام القياس العادوالراً للبرميل. كانت العقود  63.72في المئة إلى  0.1
  .في المئة األربعاء

 56.7في المئة إلى  0.1وهبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط األميركي ثمانية سنتات أو 
  .في المئة في الجلسة السابقة 1.5دوالراً. وتراجع الخام 

توقع في مخزونات النفط وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة األميركية انخفاضا يفوق الم
لخام األسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون على الزيادات الكبيرة في مخزونات المنتجات ا

  .المكررة مما دفع األسعار لالنخفاض
مليون برميل بما يفوق  3.1وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام األمريكية هبطت 

  .مليون برميل 2.7قدره وقعات المحللين النخفاض ت
مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطالع رأي أجرته  3.6لكن مخزونات البنزين زادت 

  .ألف برميل 925وكالة "رويترز" والتي كانت لهبوط قدره 
وقال ستيفن إينس من فانغارد ماركتس "استهالك البنزين ضعيف على نحو مقلق بالنظر إلى أن 

  ."ن األمريكيين في ذروة موسم الرحالتالمستهلكي
واضطرب إنتاج النفط األسبوع الماضي بفعل العاصفة باري، التي وصلت إلى اليابسة يوم السبت 

أول عاصفة كبيرة تضرب خليج المكسيك هذا في وسط لويزيانا كإعصار من الفئة واحد، وهي 
  .الصيف

ترات بشأن حدوث صراع في الشرق األوسط، وانخفضت أسعار النفط هذا األسبوع مع انحسار التو
  إنتاج النفط في خليج المكسيك بعد العاصفة وبزوغ مخاوف بشأن نمو االقتصاد الصيني.واستئناف 

  
  



 
 

  18.07.2019الخميس   –جريدة الجريدة 
  دوالر 64.87برميل النفط الكويتي ينخفض مجدداً ليبلغ  
 سنتاً  63البرميل الكويتي ينخفض  - «ةالمخزونات األميركي« أسعار النفط تصعد بعد

  دوالراً  66.17ليبلغ 
 

 التفاصيل:
 

  دوالر 64.87برميل النفط الكويتي ينخفض مجدداً ليبلغ 
دوالر  64ر87م أمس األربعاء ليبلغ دوالر في تداوالت يو 1ر30تي انخفض سعر برميل النفط الكوي

دوالر للبرميل في تداوالت الثالثاء الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة  66ر17أمريكي مقابل 
  .البترول الكويتية

انخفضت أسعار النفط أمس في أعقاب بيانات حكومية أظهرت زيادة كبيرة وفي األسواق العالمية 
 .زونات المنتجات المكررة بالواليات المتحدةفي مخ

سنتا ليصل عند التسوية إلى  69وانخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 
 84األمريكي  دوالر في حين انخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط 63ر66مستوى 

  دوالر. 56ر78سنتا ليصل إلى مستوى 
  
  
 
  

سنتاً  63البرميل الكويتي ينخفض  - «ةالمخزونات األميركي« أسعار النفط تصعد بعد
  دوالراً  66.17ليبلغ 

دوالرا مقابل  66.17سنتا في تداوالت أمس األول، ليبلغ  63انخفض سعر برميل النفط الكويتي 
ل في تداوالت االثنين الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول دوالرا للبرمي 66.80

  .الكويتية
وفي األسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط امس بعد تراجع كبير سجلته في الجلسة السابقة  

  .عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط األميركية أقل من المتوقع
في المئة إلى  0.2سنتا أو  12كساس الوسيط األميركي وارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب ت

  .في المئة أمس األول 3.3دوالرا بعد أن هبطت  57.68
 64.60في المئة إلى  0.4سنتا أو  26وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 

  .في المئة بالجلسة السابقة 3.2دوالرا للبرميل. وأغلق العقد على انخفاض 
المنتهي  مليون برميل في األسبوع 1.4قال معهد البترول األميركي، إن مخزونات الخام انخفضت و

  .مليون برميل 2.7دره مليونا، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض ق 460يوليو إلى  12في 
ق اليوم. ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة األميركية في وقت الح

و األطول منذ بداية وإذا تأكد االنخفاض فإنه سيكون التراجع األسبوعي الخامس على التوالي وه
2018.  

وقال مكتب سالمة وحماية البيئة في الواليات المتحدة، إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام 
في خليج المكسيك األميركي ما زال متوقفا أمس األول في أعقاب اإلعصار باري، إذ ان معظم 

  .شركات النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت الستئناف اإلنتاج
في المئة من إجمالي إنتاج المنطقة  58ن برميل يوميا أو ما يعادل مليو 1.1لمكتب إن انتاج ل اوقا

  .مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفا 1.4و



ويشير االنخفاض األقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف اإلنتاج بفعل اإلعصار 
  .ضئيل على المخزونات سبوع الماضي كان لها تأثيرباري في أواخر األ

  
  

 

 
  18.07.2019الخميس   –الجزيرة    

 بعد سلسلة هجمات.. هبوط مبيعات وقود السفن باإلمارات 
 

 التفاصيل:
  

 بعد سلسلة هجمات.. هبوط مبيعات وقود السفن باإلمارات
ت الذي تمضيه السفن الهجمات على ناقالت النفط في منطقة الخليج العربي قلصت الوق

 بالمنطقة
اقالت نفط في منطقة الخليج قلصت مشتريات رويترز إن الهجمات على ن قالت مصادر تجارية لوكالة

 .وقود السفن من إمارة الفجيرة بدولة اإلمارات العربية المتحدة لصالح سنغافورة
ت شركات الشحن إلى تقليص الوقت وأضافت المصادر أن هذه الهجمات زادت تكلفة التأمين، ودفع

وذكرت أن زيت الوقود عالي الكبريت بيع بخصم يصل إلى  الذي تقضيه سفنها في الشرق األوسط،
 .للطن خالل األسبوعين الماضيين مقارنة بسعر بيعه في سنغافورة سبعين دوالرا

خول مناطق عالية ويدفع مالكو السفن تأمينا سنويا من المخاطر، فضال عن عالوة إضافية عند د
 .لسفينة ولمدة سبعة أيامالمخاطر، وتقدر هذه العالوات المنفصلة حسب قيمة ا

% مقارنة 0.35وحددت شركات التأمين على السفن العالوة اإلضافية لمدة سبعة أيام عند نحو 
ل % قبل أسبوعين، وهذا يعني تكلفة إضافية تصل إلى مئة ألف دوالر للسفينة العمالقة خال0.5بـ

 .رحلة مدتها سبعة أيام
السفن بسنغافورة إن "عالوة مخاطر الحرب وقال مسؤول تنفيذي في إحدى شركات سمسرة 

هذه كابوس يتم اتخاذ القرار فيها لكل حالة على حدة، ولكل صفقة ظروفها، وعلى أساسها تسير 
 ."األمور

ي مقدمتها سنغافورة أكبر وأشارت مصادر تجارية إلى أن شركات الشحن تحولت لمراكز بديلة، ف
 .مراكز أخرى، بينها الهند وسريالنكامركز إلعادة التزود بالوقود في العالم، و

وساهمت زيادة الطلب على وقود السفن في سنغافورة بارتفاع عالوات سوق زيت الوقود في 
من آسيا إلى مستويات عالية قياسية األسبوع الماضي، في حين يعاني الموردون بسنغافورة 

  .شح المخزونات
ايو/أيار الماضي مع تقليص موردي زيت الوقود وتراجعت مخزونات زيت الوقود في سنغافورة منذ م

زوناتهم من زيت الوقود العالي الكبريت قبل التحول إلى أنواع تحتوي على نسبة كبريت أقل مخ
  .مقبلبموجب قواعد عالمية لوقود السفن من المقرر البدء في تطبيقها العام ال

 
 

 

 



  18.07.2019الخميس   –صحيفة االقتصادية  
  اين النفط واألمريكي يواصل خسائره بعد ارتفاع مخزون المنتجاتبت  
 مريكية ومخاوف النزاعات التجاريةالنفط يالقي دعما قويا من تراجع المخزونات األ  
 ونات الخام األمريكية في أحدث أسبوعتراجع مخز  
  مليار دوالر في يونيو 1.7% إلى  25إيرادات النفط في ليبيا تهبط  

 
  التفاصيل:

  
  اين النفط واألمريكي يواصل خسائره بعد ارتفاع مخزون المنتجاتبت

انخفض في  تباين اتجاه أسعار النفط اليوم الخميس مع مواصلة الخام األمريكي خسائره بعد أن
الجلسة السابقة عقب بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الواليات المتحدة من المنتجات مثل البنزين 

  .ا يشير إلى ضعف الطلب خالل موسم الرحالت الصيفيةبقوة األسبوع الماضي، مم
بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت ستة سنتات بما يعادل  03:33وبحلول الساعة 

بالمئة  1.1دوالر للبرميل. كانت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي تراجعت  63.72بالمئة إلى  0.1
  .أمس األربعاء

دوالر.  56.7بالمئة إلى  0.1ط األمريكي ثمانية سنتات أو غرب تكساس الوسيوهبطت عقود خام 
  .بالمئة في الجلسة السابقة 1.5وتراجع الخام 

معلومات الطاقة األمريكية يوم األربعاء انخفاضا يفوق المتوقع في مخزونات وأظهرت بيانات من إدارة 
لى الزيادات الكبيرة في مخزونات النفط الخام األسبوع الماضي، لكن المتعاملين يركزون ع

  .المنتجات المكررة مما دفع األسعار لالنخفاض
مليون برميل بما يفوق  3.1بطت وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام األمريكية ه

  .مليون برميل 2.7توقعات المحللين النخفاض قدره 
ة مع توقعات المحللين في استطالع رأي أجرته مليون برميل مقارن 3.6لكن مخزونات البنزين زادت 

  .ألف برميل 925رز والتي كانت لهبوط قدره رويت
وقال ستيفن إينس من فانجارد ماركتس "استهالك البنزين ضعيف على نحو مقلق بالنظر إلى أن 

  ."المستهلكين األمريكيين في ذروة موسم الرحالت
 اصفة باري، التي وصلت إلى اليابسة يوم السبتواضطرب إنتاج النفط األسبوع الماضي بفعل الع

ول عاصفة كبيرة تضرب خليج المكسيك هذا في وسط لويزيانا كإعصار من الفئة واحد، وهي أ
  .الصيف

وانخفضت أسعار النفط هذا األسبوع مع انحسار التوترات بشأن حدوث صراع في الشرق األوسط، 
  عاصفة وبزوغ مخاوف بشأن نمو االقتصاد الصيني.واستئناف إنتاج النفط في خليج المكسيك بعد ال

  
  
 
  

  مريكية ومخاوف النزاعات التجاريةالنفط يالقي دعما قويا من تراجع المخزونات األ
مالت أسعار النفط الخام إلى االرتفاع بتأثير من انخفاض المخزونات النفطية األمريكية، عالوة على 

لعمل به التأثير الممتد لخفض اإلنتاج، الذي ينفذه تحالف المنتجين في "أوبك" وخارجها، ويمتد ا
راجع ، كما انحسرت نسبيا المخاوف على االقتصاد الدولي في ضوء ت2020حتى آذار (مارس) 

  .المخاوف من النزاعات التجارية والتوترات في منطقة الشرق األوسط
ويتأهب اإلنتاج األمريكي إلى استئناف نشاطه المعتاد بعد انتهاء إعصار "باري"، الذي أدى إلى 

  .لقدرات اإلنتاجية في ساحل الخليج األمريكيتعطل جزء كبير من ا



، إن هناك حالة من عدم اليقين والضبابية تسيطر وقال لـ"االقتصادية" مختصون ومحللون نفطيون
على أوضاع االقتصاد العالمي، الفتين إلى أن التجار قلقون جدا من تباطؤ النمو االقتصادي 

، خاصة في ضوء توقعات 2020ي العام المقبل العالمي، وبالتالي من الطلب على النفط الخام ف
  .فض اإلنتاج مع تمديده وتعميقه لفترات جديدةباستمرار تمسك المنتجين في "أوبك" وخارجها بخ

وأوضح مفيد ماندرا نائب رئيس شركة "إل. إم. إف" النمساوية للطاقة، أن خفض درجة التصعيد في 
في المائة الثالثاء قبل  4رة األسعار، التي خسرت اإليراني أدى إلى تهدئة وتي -الخالف األمريكي

  .ت عن انخفاض المخزونات النفطية األمريكيةأن تعود لالرتفاع مجددا مع صدور بيانا
وأضاف، أن اإلنتاج اإليراني ما زال يهبط بوتيرة متسارعة، وهو ما يعد أبرز المخاطر الجيوسياسية 

  .بيع ماضيةالمؤثرة في السوق النفطية على مدار عدة أسا
ز، إن "أوبك" تلعب من جانبه قال ماركوس كروج كبير محللي شركة "أيه كنترول" ألبحاث النفط والغا

دورا رئيسا في قيادة السوق وترد بقوة على كل من يحاول االنتقاص من دورها، مشيرا إلى أن 
تاج قائمة، ومستمرة المنظمة على قناعة تامة حاليا بأنها قد تحتاج إلى الحفاظ على تخفيضات اإلن

اع اإلنتاج من النفط الصخري وربما لفترات أطول بعد التمديد األخير، ويعود ذلك باألساس إلى ارتف
  .الزيتي في الواليات المتحدة بشكل فاق تقديرات وتوقعات سابق

وأكد، أن ارتفاع األسعار في األيام الماضية كان نتاج عدة عوامل قد تتراجع درجات تأثيرها في 
فترات مقبلة، وهي مزيج من التوتر الجيوسياسي في الشرق األوسط وانقطاعات اإلنتاج في 

  .ويال وإيران، وتخفيض سعر الفائدة المعلق من قبل مجلس االحتياطي الفيدرالي األمريكيفنز
بدوره أفاد لـ"االقتصادية" رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس الدولية، بأن 

من  نتاج األمريكي من النفط الصخري يواصل طفراته الواسعة، حيث من المتوقع أن ينمو اإلنتاجاإل
حوض بيرميان المزدهر دون أي قيود، مشيرا إلى أن التطور في البنية األساسية لقطاع النفط 

األمريكي يدعم النمو، حيث إن تأسيس مزيد من خطوط األنابيب يعني مزيدا من عمليات وأنشطة 
طية لحفر، وهو ما يترجم بدوره إلى مزيد من اإلمدادات، وبالتالي تضخم المعروض في السوق النفا

  .العالمية
وأشار إلى أنه من العوامل الداعمة لألسعار حدوث هبوط في إنتاج روسيا من النفط الخام، ليبقى 

إلى أنه في بالقرب من أدنى مستوياته منذ ثالث سنوات في حزيران (يونيو) الماضي، الفتا 
لعالمي خاصة المقابل يكبح صعود األسعار حالة القلق بشأن االتجاه، الذي يتخذه االقتصاد ا

  .التوترات في الشرق األوسط والحروب التجارية
من جهتها قالت ويني أوكيلو المحللة األمريكية في شركة " أفريكا إنجنيرينج"، إن اإلنتاج األمريكي 

يرة المتنامية بشكل دائم، خاصة في ضوء عوامل ومتغيرات واسعة ال يستطيع الحفاظ على الوت
ل المناخية، حيث تجنب خليج المكسيك األمريكي أضرارا جسيمة من التأثير عليه ومنها العوام

مليون برميل يوميا من إنتاج النفط المعطل في طريقه إلى  1.3إعصار "باري"، ولكن ما زال هناك 
   .المناخية العودة بعد استقرار العوامل

، 2020ى وأشارت إلى أن وفرة اإلمدادات ستظل السمة المهيمنة في السوق على األرجح حت
وذلك في ضوء تحذير وكالة الطاقة الدولية ومنظمة أوبك من أن السوق النفطية من المتوقع أن 

وبك"، تشهد فائضا كبيرا في المعروض في العام المقبل، بسبب تسارع اإلمدادات من دول خارج "أ
  ."+الفتة إلى أن هذا التطور قد يفرض إجراء إضافيا من تحالف "أوبك

عار، ارتفعت أسعار النفط أمس بعد تراجع كبير سجلته في الجلسة السابقة وفيما يخص األس
  .عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط األمريكية أقل من المتوقع

عقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط بتوقيت جرينتش، ارتفعت ال 06:36وبحلول الساعة 
  .في المائة الثالثاء 3.3بعد أن هبطت  دوالر 57.68في المائة إلى  0.2سنتا أو  12األمريكي 

 64.60في المائة إلى  0.4سنتا أو  26وارتفعت العقود اآلجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 
  .مائة في الجلسة السابقةفي ال 3.2دوالر للبرميل. وأغلق العقدان على انخفاض 



ون برميل في األسبوع المنتهي ملي 1.4وقال معهد البترول األمريكي، إن مخزونات الخام انخفضت 
مليون  2.7مليونا وذلك مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره  460تموز (يوليو) إلى  12في 

  .برميل
ن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخام وقال مكتب سالمة وحماية البيئة في الواليات المتحدة، إ

اإلعصار "باري"، إذ إن معظم شركات النفط  في خليج المكسيك األمريكي ما زال متوقفا في أعقاب
  .تعيد موظفيها إلى المنشآت الستئناف اإلنتاج

قة في المائة من إجمالي إنتاج المنط 58مليون برميل يوميا أو ما يعادل  1.1وقال المكتب، إن إنتاج 
  .مليار قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي يظل متوقفا 1.4و

قل من المتوقع في مخزونات الخام، إلى أن عمليات توقف اإلنتاج بفعل اإلعصار ويشير االنخفاض األ
  ."باري" في أواخر األسبوع الماضي كان لها تأثير ضئيل في المخزونات

دوالر للبرميل الثالثاء مقابل  66.13سجل سعرها ومن جانب آخر، تراجعت سلة خام "أوبك" و
  .دوالر للبرميل في اليوم السابق 66.79

خاما من إنتاج  14قال التقرير اليومي لـ"أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار و
الدول األعضاء في المنظمة حقق ثالث انخفاض له على التوالي، وإن السلة كسبت نحو دوالرين 

  دوالر للبرميل. 64.35رنة باليوم نفسه من األسبوع الماضي، الذي سجلت فيه مقا
  
  
 
 

  ونات الخام األمريكية في أحدث أسبوعتراجع مخز
قالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية اليوم إن مخزونات الخام بالواليات المتحدة تراجعت أكثر من 

  .المتوقع األسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير
 2.7توقع المحللون انخفاضها  مليون برميل األسبوع الماضي، بينما 3.1وتراجعت مخزونات الخام 

  .رميلمليون ب
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بوالية أوكالهوما 

  .مليون برميل 1.35انخفضت 
ألف برميل يوميا، بحسب أرقام إدارة المعلومات.  171وتراجع استهالك الخاص بمصافي التكرير 

  .نقطة مئوية 0.3مصافي التكرير  وانخفضت معدالت تشغيل
مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطالع أجرته رويترز  3.6فعت مخزونات البنزين وارت

  .ألف برميل 925انخفاضها 
مليون برميل، في مقابل  5.7ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 

  .الطاقةحسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات  ألف برميل، 613توقعات لزيادتها 
  ألف برميل يوميا األسبوع الماضي. 44ونما صافي واردات الواليات المتحدة من الخام 

  
  
  
  

  مليار دوالر في يونيو 1.7% إلى  25إيرادات النفط في ليبيا تهبط 
ته انخفضت ومشتقا أعلنت مؤسسة النفط الليبية أن إيرادات شهر يونيو من مبيعات النفط الخام

  .% مقارنة بمايو الماضي بسبب االنقطاع المتكرر للكهرباء 25بمعدل 
 1.7وأوضحت في بيان أن إيرادات شهر يونيو إضافة إلى الضرائب المحصلة من عقود االمتياز بلغت 

مليون دوالر، كما سجلت عائدات النفط والغاز المسجلة خالل  580مليار دوالر بانخفاض قدره 
% مقارنة بالعام 11.2أي بانخفاض قدره  -مليارات دوالر  10.3ل من العام الجاري بلغت ف األوّ النص

  .الماضي



وقالت المؤسسة إن مشاكل الكهرباء في أسبوعين أثرت بشكل كبير على العائدات النفطية خالل 
 التابعةشهر يونيو الماضي، األمر الذي كبّد شركة الخليج العربي للنفط، وهي إحدى الشركات 

  .ألف برميل يوميًا من إجمالي إنتاجها 70للمؤسسة، خسائر في اإلنتاج تقدر بحوالي 
وصرح المهندس مصطفى صنع هللا، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بأنه بإمكان 

ألف برميل من خالل تطوير البنية التحتية،  400المؤسسة الوطنية للنفط زيادة اإلنتاج بما يفوق 
ًما في الصفقات المعلقة، وجذب استثمارات جديدة، لكنه أضاف أّن ذلك يحتاج إلى لمضي قدوا

  .توفير ميزانيات كافية وإبعاد المؤسسة عن الصراع الدائر
وأشار إلى أن مؤسسة النفط شهدت محاوالت متكررة لتقويض عملها من خالل حمالت التضليل 

الت تصدير النفط بشكل غير قانوني من لى محاواإلعالمي ومن خالل مهاجمة منشآتها، إضافة إ
  قبل العديد من األطراف بما في ذلك المؤسسة الموازية.

  
  
  

  
 

  18.07.2019الخميس   –دار الخليج االقتصادي  
   بيانات المخزونات األمريكية تقلص  - منذ بداية العام» أوبك«تراجع متوسط إنتاج

  مكاسب النفط
 1.2وط أسعار النفط يخفض تقديرات النمو االقتصادي لروسيا إلى هب%  
 من الغاز» جازبروم«ات تراجع صادر  
 ألكبر مصدر للغاز المسال توقعات بتحول أمريكا  
 لمعالجة غاز حقل أرطاوي» هانيويل«اق يتفق مع العر  

 
 التفاصيل:

  
بيانات المخزونات األمريكية تقلص  - منذ بداية العام» أوبك«تراجع متوسط إنتاج 

  مكاسب النفط
فط مكاسبها أمس األربعاء، بعد بيانات المخزونات األمريكية التي جاءت أقل من قلصت أسعار الن

  .التوقعات
مليون برميل خالل األسبوع الماضي بأقل  3.1وتراجعت مخزونات النفط في الواليات المتحدة بنحو 

يات اجع إنتاج الوالمن توقعات المحللين، في حين زادت مخزونات البنزين خالل نفس الفترة، كما تر
مليون برميل  12ألف برميل يومياً خالل األسبوع الماضي ليصل إلى  300المتحدة النفطي بمقدار 

  .يومياً 
دوالر  64.87% إلى 0.8القياسي تسليم سبتمبر/آيلول » برنت«وارتفع سعر العقود اآلجلة لخام 

ن التعامالت، كما في وقت سابق م دوالر للبرميل 65.28للبرميل، بعد أن كان مرتفعاً عند مستوى 
دوالر للبرميل بعد  57.80% عند 0.3صعد سعر العقود اآلجلة للخام األمريكي تسليم أغسطس/آب 

  .دوالر للبرميل في وقت سابق من الجلسة 58.36أن سجل مستوى 
ام في وقال مكتب سالمة وحماية البيئة في الواليات المتحدة إن ما يزيد على نصف إنتاج النفط الخ

كسيك األمريكي ما زال متوقفاً الثالثاء في أعقاب اإلعصار باري، إذ إن معظم شركات خليج الم
  .النفط تعيد موظفيها إلى المنشآت الستئناف اإلنتاج

 1.4% من إجمالي إنتاج المنطقة و58مليون برميل يومياً أو ما يعادل  1.1وقال المكتب إن إنتاج 
  .طبيعي يظل متوقفاً إنتاج الغاز المليار قدم مكعبة يومياً من 



ويشير االنخفاض األقل من المتوقع في مخزونات الخام إلى أن عمليات توقف اإلنتاج بفعل اإلعصار 
  .باري في أواخر األسبوع الماضي كان لها تأثير ضئيل على المخزونات

بنسبة » أوبك«وفي سياق متصل، تراجع معدل متوسط إنتاج أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط 
وذلك  2018مقارنة مع عام  2019مليون برميل يومياً خالل النصف األول من عام  1.92% وبنحو 6.4

في خطوة وصفت بأنها تتوافق مع القرار الذي اتخذته المنظمة في وقت سابق للمحافظة على 
  .توازن السوق

مطلع يوليو  ماعها في فييناقررت بالتنسيق مع كبار المنتجين المستقلين خالل اجت» أوبك«وكانت 
مليون برميل يومياً منها  1.2أشهر أخرى بمقدار  9الجاري على تجديد اتفاقية خفض اإلنتاج لمدة 

   .ألف برميل ستلتزم بها أعضاء المنظمة والبقية سيتحملها غير األعضاء من المنتجين 800
عار سلة نفوط يجابياً على أسوبرغم استمرار االتفاق على خفض اإلنتاج إال أن ذلك لم ينعكس إ

دوالراً في نهاية مايو من العام الجاري مقارنة مع  65.48الذي تراجع متوسط سعره الى » أوبك«
  .2018دوالراً خالل عام  68.43متوسط بلغ 

أظهرت البيانات الصادرة عن المنظمة بلوغ متوسط اإلنتاج الشهري » أوبك«وعلى صعيد نشاط 
 31.864نهاية النصف األول من العام الجاري بالمقارنة مع رميل يوميا مع مليون ب 29.95لألعضاء 

  .2018مليون في عام 
مليون برميل يومياً،  30.473أما على المستوى الربعي فقد تراجع متوسط إنتاج المنظمة إلى 

م وذلك بحسب األرقام الصادرة أيضاً عن المنظمة خالل الفترة من يناير وحتى نهاية مارس من عا
2019.  

  
  
  
  

  %1.2وط أسعار النفط يخفض تقديرات النمو االقتصادي لروسيا إلى هب
لنمو االقتصادي لروسيا خالل العام الجاري، وذلك مع تراجع خفض صندوق النقد الدولي تقديرات ا

  .أسعار النفط وارتفاع الضرائب
ع بنحو وقال الصندوق في تقرير صادر أمس األربعاء إن الناتج اإلجمالي المحلي في روسيا سيرتف

  .%1.4% في العام الجاري، مقابل التوقعات السابقة عند 1.2
  .%2.3نمو كان اقتصاد روسيا سجل  2018وفي 

%، حيث ترى 1.9ويتوقع الصندوق أن ُتسجل روسيا نمواً اقتصادياً في العام المقبل عند مستوى 
لمدى األطول يتوقع أن النمو قد يتم تعزيزه باإلنفاق العام على البنية التحتية، ولكن على ا

  .مق% مع غياب اإلصالحات الهيكلية األع1.8الصندوق أن يستقر معدل النمو عند مستوى 
وذكر التقرير أن االقتصاد الروسي مستمر في إظهار نمو معتدل وفقاً لسياسات االقتصاد الكلي 

  .«ولكن يأتي ذلك مع قيود هيكلية وتأثيرات العقوبات«المالئمة، 
  
  
  
  

  من الغاز» جازبروم«ات تراجع صادر
قالت شركة الغاز الروسية العمالقة جازبروم المملوكة للدولة أول أمس الثالثاء، إن صادراتها من 

مليار متر مكعب في  102.8% إلى 5.6الغاز إلى خارج دول االتحاد السوفييتي السابق تراجعت 
  .نة مع مستواها قبل عاميوليو/ تموز مقار 15الفترة بين األول من يناير/ كانون الثاني و

مليار  276.3% إلى 2.3وأضافت الشركة أن إنتاجها من الغاز الطبيعي على مدى الفترة ذاتها زاد 
  .متر مكعب عنه قبل سنة

  



  
  ألكبر مصدر للغاز المسال توقعات بتحول أمريكا

طبيعي المسال في توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الواليات المتحدة أكبر بلد مصدر للغاز ال
  .العالم والصين أكبر مستورد له في غضون خمس سنوات

قة الدولية أول أمس وقال بيتر فريزر رئيس قسم أسواق الغاز والفحم والكهرباء في وكالة الطا
الثالثاء خالل مناسبة للطاقة في نيويورك: إن من المتوقع أن تقفز صادرات الواليات المتحدة من 

، لتطيح بأستراليا المتصدة 2024مليار متر مكعب في  100سال إلى أكثر من الغاز الطبيعي الم
من الغاز الطبيعي المسال للسوق حالياًَ◌. في الوقت نفسه، من المتوقع أن ترتفع واردات الصين 

، لتتفوق بذلك على اليابان التي تتصدر قائمة المستوردين 2024مليار متر مكعب في  100لتتجاوز 
  .ياً العالميين حال

، بعدما استأنفت شركات المرافق 2014وشهدت واردات اليابان تراجعاً منذ بلغت ذروتها في 
فحوص السالمة اإللزامية واالختبار بعد األضرار تشغيل بعض المحطات النووية التي أغلقت إلجراء 

  .جراء زلزال وأمواج مد عاتية (تسونامي) 2011التي لحقت بمحطة فوكوشيما النووية في 
  
  
  
  
  

  لمعالجة غاز حقل أرطاوي» هانيويل«اق يتفق مع العر
قالت وزارة النفط العراقية، أمس الثالثاء، إنها ستوقع اتفاقاً، اليوم األربعاء، مع شركة هانيويل 

  .األمريكية لمعالجة الغاز الطبيعي من حقل أرطاوي النفطي الواقع في جنوب البالد
لنفط، إن مذكرة التفاهم سُتطور الحقاً إلى عقد لمعالجة متحدث باسم وزارة اوقال عاصم جهاد ال

  .الغاز من خمسة حقول نفطية
  


