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اقت�صاد 07

املبيعات املحلية بلغت  5.4مليون برميل

 34.2مليون برميل نفط �إنتاج حقلي البحرين و«�أبو�سعفة» خالل الن�صف الأول
هدى عبدالنبي:
ك�شفت بيانات الهيئة الوطنية للنفط والغاز �أن �إنتاج البحرين من
النفط اخلام من حقلي البحرين و(�أبو�سعفة) بلغ �أكرث من  34.2مليون
برميل خالل الن�صف الأول من العام اجلاري ،يف حني بلغ حجم النفط
امل�ستورد من ال�سعودية حوايل  40.5مليون برميل خالل الفرتة ذاتها.
و�أو�ضحت البيانات التي ح�صلتها عليها «الأيام االقت�صادي» �أن
معدل �إنتاج حقل البحرين من النفط اخلام بلغ �أكرث من  7.567مليون
برميل خالل الن�صف الأول من � ،2019أما املعدل اليومي فقد بلغ
� 41.810ألف برميل ،يف حني بلغت ح�صة البحرين من �إنتاج حقل
(�أبو�سعفة) للفرتة ذاتها �أكرث من  26.677مليون برميل مبعدل يومي
قدره � 147.392ألف.
و�أو�ضحت البيانات �أن النفط اخلام اجلاري �إىل م�صفاة التكرير
بالإ�ضافة �إىل مادة اللقيم جتاوز الـ 48.414مليون برميل ،مبعدل
يومي يقدر بـ� 267.481ألف برميل خالل الفرتة املمتدة من يناير

ولغاية يونيو من العام اجلاري.
وب ّينت البيانات �أن �إنتاج م�صفاة البحرين خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري جتاوزالـ 49.594مليون برميل ،يف حني بلغ املعدل
اليومي لإنتاج امل�صفاة � 274ألف برميل يوم ًيا ،و�شرعت البحرين يف
تو�سعة م�صفاة (بابكو) اململوكة بالكامل للحكومة البحرينية؛ لرفع
م�ستوى �إنتاجها من النفط من � 260ألف برميل يوم ًيا �إىل � 380ألف
برميل يوم ًيا.
وفيما يتعلق مببيعات امل�شتقات النفطية خالل الن�صف الأول،
�أ�شارت البيانات �إىل �أن املبيعات املحلية �سجلت  5.437مليون برميل،
مبعدل يومي بلغ � 30.043ألف برميل يوم ًيا ،يف حني بلغت مبيعات
املطار «وقود الطائرات»  1.912مليون برميل خالل � 6أ�شهر ،فيما
بلغت �صادرات امل�شتقات النفطية  43.207مليون برميل.
وت�شمل ال�صادرات امل�شتقات النفطية عدة �أنواع ،وهي النفثا،
ووقود الطائرات ،والديزل ،وزيت الوقود ،والكربيت ،وغاز البرتول
امل�سال  ،LPGبالإ�ضافة �إىل اال�سفلت.

توقعات بزيادة تخفي�ضات «�أوبك» ّ
تبدد املخاوف وتقفز بالنفط

�أ�سعار الذهب ترتفع عامليًا ب�أكرث من  18دوالرًا
ارتفعت �أ�سعار الذهب بوترية قوية
خالل تعامالت �أم�س الثالثاء� ،إذ ربح
املعدن الأ�صفر �أكرث من  18دوال ًرا
عند �أعلى م�ستوى يف � 6سنوات مع
اال�ضطرابات ال�سيا�سية.
وجل أ� امل�ستثمرون �إىل املالذ الآمن مع
حالة عدم اليقني ال�سيا�سي واالقت�صادي
يف العامل و�سط اال�ضطرابات يف هوجن
كوجن ،واملخاوف ال�سيا�سية يف الأرجنتني
التي دفعت العملة املحلية �إىل خ�سائر
تتجاوز  30باملائة.
كما تلقى املعدن الأ�صفر الدعم
مع خ�سائر الأ�سهم العاملية� ،إذ �أغلقت
البور�صة اليابانية على انخفا�ض قوي،
كما تراجعت الأ�سهم الأوروبية خالل
التعامالت ،بالإ�ضافة �إىل خ�سائر حادة
لـ«وول �سرتيت» بنهاية جل�سة �أم�س.
وكان من املقرر �إعالن بيانات م�ؤ�شر

�أ�سعار امل�ستهلكني يف الواليات املتحدة
يف وقت الحق من �أم�س.
�صباحا
وبحلول ال�ساعة 8:50
ً
بتوقيت جرينت�ش ،ارتفع �سعر العقود
الآجلة ملعدن الذهب ت�سليم دي�سمرب
بنحو  1.2باملائة �إىل  1535.80دوالر
رابحا  18.60دوالر.
للأوقية،
ً
وكان املعدن الأ�صفر �أنهى جل�سة
رابحا  9دوالرات مع خماوف
الأم�س
ً
تباط�ؤ النمو االقت�صادي.
كما �صعد �سعر الت�سليم الفوري
للمعدن الأ�صفر بن�سبة  0.8باملائة �أو
ما يعادل  12.40دوالر �إىل 1523.88
دوالر للأوقية.
وخالل الفرتة نف�سها ،ارتفع م�ؤ�شر
الدوالر الرئي�س الذي يقي�س �أداء العملة
�أمام  6عمالت رئي�سة بنحو  0.2باملائة
�إىل .97.555

الدوالر يرتفع عامل ًيا قبيل بيانات اقت�صادية
ارتفع الدوالر الأمريكي �أمام �سلة
من العمالت الرئي�سة خالل تعامالت
�أم�س الثالثاء ،قبيل بيانات اقت�صادية
ومع املخاوف ال�سيا�سية واالقت�صادية.
ويرتقب امل�ستثمرون التطورات على
ال�ساحة االقت�صادية وال�سيا�سية مع
اال�ضطرابات يف هوجن كوجن والهبوط
القيا�سي للعملة الأرجنتينية مع نتائج
�أول ّية باالنتخابات الرئا�سية.
وينتظر امل�ستثمرون التطورات
التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني
مع �إعالن الرئي�س دونالد ترامب �أنه
غري م�ستعد لإبرام �صفقة جتارية مع
بكني.
وكان من املقرر الإف�صاح عن بيانات
الت�ضخم بالواليات املتحدة يف وقت
الحق من �أم�س.

وك�شفت بيانات اقت�صادية �أن عجز
املوازنة الأمريكية ات�سع لنحو 120
مليار دوالر خالل �شهر يوليو املا�ضي.
وبحلول ال�ساعة  9:35م�سا ًء
بتوقيت جرينت�ش ،ارتفع الدوالر �أمام
اليورو بنحو  0.1باملائة �إىل 1.1200
دوالر ،بينما تراجع �أمام الني بنحو 0.1
باملائة �إىل  105.19ين.
كما �صعدت العملة الأمريكية �أمام
اجلنيه الإ�سرتليني بنحو  0.08باملائة
�إىل  1.2066دوالر ،يف حني ا�ستقرت
�أمام الفرنك ال�سوي�سري عند 0.9696
فرنك.
وخالل الفرتة نف�سها ،ارتفع م�ؤ�شر
الدوالر الرئي�س الذي يقي�س �أداء العملة
�أمام  6عمالت رئي�سة بنحو  0.1باملائة
�إىل .97.520

لندن  -رويرتز:
ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س الثالثاء،
يف الوقت الذي بددت فيه توقعات بتعزيز
منتجني كبار لتخفي�ضات الإنتاج� ،إثر ا�ستمرار
املخاوف ب�ش�أن الطلب العاملي وارتفاع الإنتاج
الأمريكي.
وب��ح��ل��ول ال�ساعة  10:32بتوقيت
غرينت�ش ،ارتفعت العقود الآجلة خلام برنت 8
�سنتات �أو  %0.14مقارنة بالت�سوية ال�سابقة
�إىل  58.65دوالر للربميل.
وكان خام القيا�س العاملي خ�سر ما يزيد
على  %20منذ بلغ �أعلى م�ستوياته منذ بداية
العام اجلاري يف �أبريل.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س
الو�سيط الأمريكي  55.02دوالر للربميل
مرتفعة � 9سنتات �أو .%0.1
وقالت ال�سعودية� ،أك�بر منتج للنفط
مبنظمة البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوب��ك)،
يف �أواخر الأ�سبوع املا�ضي� ،إنها تعتزم �إبقاء
�صادراتها من اخلام �أدنى من  7ماليني برميل
يوميا يف �أغ�سط�س و�سبتمرب؛ للم�ساعدة يف
ت�صريف خمزونات النفط العاملية.
وكانت �أوب��ك وحلفا�ؤها �أو املجموعة

املعروفة با�سم (�أوب��ك )+اتفقوا على خف�ض
�إنتاج النفط مبقدار  1.2مليون برميل يوميا
منذ الأول من يناير املا�ضي ،لكن زيادة كبرية
يف �إنتاج النفط ال�صخري الأمريكي مازالت
تثبط جهود احلد من تخمة املعرو�ض العاملي،

ما ي�ؤثر �سلبا على الأ�سعار.
وي�ضغط تنامي حرب التجارة بني الواليات
املتحدة وال�صني� ،أكرب اقت�صادين وم�ستهلكني
للطاقة يف العامل ،بقوة على �أ�سعار النفط يف
الأ�شهر الأخرية.

«وول �سرتيت جورنال»� :صفقة �أرامكو «الهندية» مت ّهد لالكتتاب
دبي  -العربية.نت:
اعتربت �صحيفة «وول
�سرتيت جورنال» ا�ستحواذ عمالق
النفط ال�سعودي� ،أرامكو ،على
ح�صة  %20من �شركة (ريالين�س)
الهندية �سيزيد من ثقل �شركة
النفط ال�سعودية.
وقالت �إنها ت�سعى نحو تعزيز
طاقتها التكريرية ،هادفة بذلك
�إىل �أن يكون لديها من الطاقة
التكريرية ما يوازي طاقتها
الإنتاجية للبرتول ،وذلك يف خ�ضم
ا�ستعدادات ال�شركة لالكتتاب
العام الأويل.
وتعمل �أرامكو ال�سعودية على
�شراء ح�صة  %20تبلغ قيمتها نحو
 15مليار دوالر مت�ض ّمنة الديون
يف �شركة النفط والكيماويات
الهندية ريالين�س اند�سرتيز ،وهي
خطوة من �ش�أنها �أن ت�ساعد يف
املواءمة بني �إنتاجها الهائل من
النفط اخلام وطاقتها التكريرية،
وذلك يف خ�ضم ا�ستعداداتها
للطرح العام الأويل املخطط له.
اخلطوة
هذه
و�ستمثل
واحدة من �أكرب �صفقات �أرامكو
اخلارجية ،كما �أنها ت�أتي يف

الوقت الذي حتاول فيه ال�شركة
ك�سب م�ستثمرين عامليني حمتملني
للإدراج املرتقب.
وقد �صرح كل من رئي�س
�شركة ريالين�س موكي�ش �أمباين
و�شركة �أرامكو ب�أن ال�صفقة ال تزال
تخ�ضع للمعاينة الالزمة واالتفاق
النهائي .وقاال �إن ال�صفقة تقدر
قيمة �أعمال ريالين�س يف جمال
الطاقة بنحو  75مليار دوالر ،مبا
يف ذلك الديون.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة
ريالين�س �أمباين �إنه جز ًءا من
ال�صفقة� ،ستقوم �أرامكو ال�سعودية

بتزويد م�صفاة جامناجار الهندية
مبا بني  500و� 700ألف برميل
من النفط اخلام يوم ًيا.
وكانت طاقة التكرير لدى
�أرامكو تبلغ  4.9مليون برميل
يوم ًيا يف نهاية عام � ،2018أي
ما يعادل حوايل ن�صف �إنتاج
ال�سعودية .و�صرحت ال�شركة �أن
هدفها النهائي هو ما بني  8ماليني
و 10ماليني برميل يف اليوم من
الطاقة الإنتاجية.
ويف وقت �سابق من هذا العام،
ا�شرتت �أرامكو ح�صة يف �شركة
تكرير النفط الكورية اجلنوبية

(هيونداي �أويل بنك).
وت�أتي �صفقة (ريالين�س) يف
الوقت الذي تبحث فيه �أرامكو
عن التنويع يف الداخل واخلارج،
و�ساعدت �صفقة ال�شركة التي تبلغ
قيمتها  69.1مليار دوالر ل�شراء
ح�صة �أغلبية يف �شركة �صناعة
البرتوكيماويات ال�سعودية �سابك،
والتي �أعلن عنها يف مار�س،
يف تعزيز �صورة �أرامكو لدى
امل�ستثمرين �شركة تتطلع �إىل
التنويع �إىل ما يتجاوز �ضخ النفط.
وقامت �أرامكو يف �أبريل -لأول
مرة -بالإدالء عن تفا�صيل مالية
مهمة ،وجزء من طرح �سندات
بقيمة  12مليار دوالر ،ما جذب
اهتمام امل�ستثمرين ب�شكل غري
متوقع.
كما �أو�ضح م�ؤمتر الك�شف عن
الأرباح الذي �أقيم يف وقت مبكر
من يوم االثنني� ،أنه على الرغم
من �أن الأرباح منخف�ضة باملقارنة
مع املدة الزمنية نف�سها يف ال�سنة
الفائتة وذلك ب�سبب انخفا�ض
�أ�سعار النفط اخلام� ،إال �أنها الأكرث
أرباحا بني ال�شركات التي تك�شف
� ً
عن �أرباحها ،متجاوزة �أمثال �شركة
�إيك�سون و�أبل.

