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بدء تشغيل «مصفاة الزور» في  2020بطاقة تكريرية  615ألف برميل يومي ًا

«كيبيك» :ننفذ  3من أضخم مشاريع القطاع النفطي بقيمة  27مليار دوالر
كتب حممد �إبراهيم:

ك�شفت ال�رشكة الكويتية لل�صناعات
البرتولية املتكاملة «كيبيك» عن �أن
ال�رشكة تنفذ  3من �أ�ضخم م�شاريع
القطاع النفطي بقيمة  27مليار
دوالر تتوزع على م�رشوع م�صفاة
الزور واملرافق الدائمة ال�سترياد
ال��غ��از الطبيعي امل�سال وجممع
البرتوكيماويات ،وتوقعت ال�رشكة
بدء ت�شغيل م�صفاة الزور يف عام
 2020بطاقة تكريريه تبلغ 615
�ألف برميل يوميا.
وق��ال��ت ال����شرك��ة خ�ل�ال اجلولة
ال�صحافية التي نظمتها وزارة
النفط �أم�س يف جممع الزور النفطي
جنوبي البالد � ،إن م�صفاة الزور
تعترب �أكرب امل�شاريع النفطية يف
البالد بقيمة  16مليار دوالر وتهدف
�إلى �إنتاج زيت الوقود بالإ�ضافة
الى منتجات برتولية عالية اجلودة
والقيمة  ،م�شرية �إل��ى �أن ن�سبة
الإجن��از يف امل�رشوع و�صلت �إلى
 % 80.38حالي ًا.
�أما امل�رشوع الثاين والذي يهدف
الى ت�أمني احتياجات الكويت من
ال��غ��از الطبيعي امل�سال فذكرت
ال�رشكة ان قيمته تبلغ  3مليارات
دوالر وي��ه��دف ال��ى ان��ت��اج 3.000

منتجات المصفاة تستهدف السوق المحلي
وتزويد « الكهرباء والماء» بزيت الوقود

• مصفاة الزور تعتبر أكبر املشاريع النفطية

مليار وح��دة حرارية بريطانية،
و�سيتم ت�شغيل امل����شروع على
مرحلتني االول���ى يف ع��ام 2020
والثانية يف عام  ،2021مبينة ان
ن�سبة االجناز الكلية للم�رشوع تبلغ
حاليا .66.5%

وح����������ول م����������ش��روع جم��م��ع
البرتوكيماويات �أ�شارت «كيبيك»
الى ان امل�رشوع يهدف �إلى �إن�شاء
م�صانع للعطريات والأوليفينات
بقيمة  8مليارات دوالر  ،وال يزال
امل����شروع يف مرحلة الدرا�سات

الهند�سية الأولية  ،وتبلغ الطاقة
االنتاجية للمجمع � 2.761ألف طن
مرتي  ،ويتوقع ت�شغيله يف ، 2025
علما بان ن�سبة االجناز يف امل�رشوع
بالن�سبة ل��ل��درا���س��ات الهند�سية
االولية تبلغ حاليا .76.9%

ذك��رت ال�رشكة �أن منتجاتها ت�ستهدف ال�سوق
املحلي يف تزويد وزارة الكهرباء واملاء مبنتج
زيت الوقود ذي املحتوى الكربيتي املنخف�ض،
بالإ�ضافة الى تزويد ال�سوق العاملي مبنتجات
النافثا ووقود الطائرات والديزل .وا�ستعر�ض عدد
من امل�س�ؤولني يف «كيبيك» ت�أ�سي�س ال�رشكة يف
�أكتوبر  2016حيث قالوا انه منذ الت�أ�سي�س قبل
نحو عامني ون�صف العام وال�رشكة ت�سري بخطوات
مت�سارعة نحو االعداد لعمليات الت�شغيل واالنتاج،
لتكون �أول �رشكة كويتية متكاملة يف ال�صناعة
الالحقة « »Downstreamوالتابعة مل�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ،ومت ت�شكيل �أول جمل�س �إدارة
لل�رشكة واعتماد تعيني الرئي�س التنفيذي يف
نوفمرب  ، 2016ويف مايو  2017مت نقل عقود
امل�شاريع وا�ستكمال اج��راءات انتقال املوظفني
من ال�رشكات النفطية الزميلة ،ويف نوفمرب 2017
جنحت ال�رشكة يف و�ضع اخلطة اال�سرتاتيجية ويف

دي�سمرب  2017احتفلت ال�رشكة بتد�شني جممع
الزور النفطي.
وذكرت ان م�شاريع «كيبيك» �ست�ساهم يف تعظيم
العائد ل�صالح االقت�صاد الوطني وتنويع م�صادر
الدخل القومي وتوفري احتياجات الطاقة املحلية.
وبينت ان ر�ؤية «كيبيك» تتلخ�ص يف ان تكون �رشكة
رائدة يف عمليات التكرير والبرتوكيماويات ب�شكل
متكامل و�إم��داد الغاز الطبيعي امل�سال لتعظيم
القيمة مل�ساهميها وحتقيق التميز الت�شغيلي
و�إطالق �إمكانيات موظفيها واالهتمام باملجتمع،
كما ان ر�سالة ال�رشكة تهدف الى ت�صنيع امل�شتقات
البرتولية والبرتوكيماوية و�إمداد الغاز الطبيعي
امل�سال بطريقة موثوقة وفعالة و�آمنة وم�س�ؤولة
بيئي ًا لتلبية الطلب على الطاقة يف الكويت،
وتعظيم الأرب����اح م��ن خ�لال التكامل وتطوير
القوى العاملة املهنية وامل�ؤهلة ،ومتكني تنمية
االقت�صاد املحلي.

الخالد :الزيارات الميدانية هدفها التعرف على التقنيات الحديثة

�أكدت مراقب العالقات العامة ومراقب االعالم البرتويل
بالإنابة يف وزارة النفط ال�شيخة متا�رض اخلالد �أن
ال��زي��ارات امليدانية وال��ن��دوات وحم��ا��ضرات الثقافة
البرتولية واحللقات النقا�شية ت�أتي �ضمن �إط��ار عمل
م�رشوع الثقافة البرتولية الذي تبنته الوزارة منذ 2003
والذي يهدف الى تثقيف اجليل اجلديد يف كل ما يتعلق
بال�صناعة البرتولية ،م�شرية �أن زيارة م�صفاة الزور ما
هي �إال بداية انطالق للتعريف بكل ما هو جديد ومتجدد يف
عامل الطاقات املتجددة والبديلة وكيفية توظيفها خلدمة
املجتمع.
و�أ�ضافت ال�شيخة متا�رض يف كلمة لها �أن الزيارات امليدانية
هدفها التعرف على التقنيات احلديثة امل�ستخدمة يف
امل�شاريع الكربى اجلديدة وكيفية اال�ستغالل الأمثل لها
و�أن دولة الكويت ت�سعى جاهدة بجهود �أبنائها املخل�صني
ملواكبة التجارب الناجحة يف ال�صناعة البرتولية.

• جانب من الزيارة

السعودية تخطط لخفض صادرات
الخام في أبريل

• خفض الصادرات من اخلام إلى ما دون  7ماليني برميل يوميا ً

ق��ال م�س�ؤول �سعودي� ،إن اململكة تخطط خلف�ض
�صادراتها من النفط اخلام يف �أبريل ملا دون  7ماليني
برميل يوميا والإبقاء على �إنتاجها عند �أقل من 10
ماليني برميل يومي ًا ،وذل��ك مع �سعي ال�سعودية
لت�رصيف تخمة املعرو�ض ودعم �أ�سعار النفط.
وا�شار �إلى �إن خم�ص�صات النفط اخلام من �رشكة �أرامكو
اململوكة للدولة ل�شهر �أبريل تقل � 635ألف برميل
يومي ًا عن الكميات التي يطلبها العمالء مثل �رشكات
التكرير.
وا�ضاف« :رغم الطلب القوي للغاية الذي يزيد على
 7.6ماليني برميل يوميا من العمالء الدوليني الذين
ُينقل لهم اخلام بحرا ،تقرر تخ�صي�ص �أقل من  7ماليني
برميل يوميا للعمالء».
و�أو�ضح �أن �صادرات النفط يف مار�س �ستكون �أي�ضا دون
 7ماليني برميل يومي ًا.وذكر �أن خم�ص�صات �أرامكو
ل�شهر �أبريل تظهر انخفا�ضا كبريا بواقع � 635ألف
برميل يوميا عن طلبات العمالء من النفط اخلام».

وا�ضاف «�سيبقي ذلك الإنتاج عند �أقل من  10ماليني
برميل يوميا يف �أبريل» م�ضيفا �أن ذلك يقل �أي�ضا عن
 10.311ماليني برميل يوميا اتفقت عليها اململكة
كهدف لإنتاجها مبوجب ترتيبات خف�ض الإنتاج التي
تقوده منظمة الدول امل�صدرة للبرتول «�أوبك» .واتفقت
�أوب��ك ومنتجون من خارجها مثل رو�سيا  -يف �إطار
حتالف ما يعرف با�سم «�أوب��ك »- +يف دي�سمرب على
خف�ض الإمدادات  1.2مليون برميل يوميا من �أول يناير
وملدة �ستة �أ�شهر.
وقال امل�س�ؤول« :ال�سعودية تبدي التزاما غري عادي
بت�رسيع �إعادة التوازن لل�سوق» ،م�ضيفا �أن اململكة
تتوقع �أن يبدي باقي دول �أوبك +م�ستويات م�شابهة من
امل�ساهمة وااللتزام الكبري.
وقال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح �إن �إنتاج
النفط يف مار�س بلغ  9.8ماليني برميل يوميا و�إن
اململكة� ،أكرب منتجي �أوبك ،تخطط للإبقاء على �إنتاج
�أبريل عند نف�س امل�ستوى.

«وكالة الطاقة» :واشنطن تهدد عرش
السعودية كأكبر مصدر للنفط عالمي ًا
تتوقع وكالة الطاقة الدولية �أن
ال��والي��ات املتحدة �ستبد�أ ت�صدير
النفط ب�صورة �أكرب من رو�سيا ،كما
تهدد بالإطاحة بال�سعودية ك�أكرب
م�صدر للخام بالعامل بحلول عام
.2024
وك�شف التقرير ال�سنوي لآفاق النفط
على مدى اخلم�س �سنوات املقبلة
وال�صادر عن الوكالة الدولية،
�أم�س� ،أن الواليات املتحدة �ستقود
منو املعرو�ض العاملي من اخلام
خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة بدعم
قوة النفط ال�صخري.
وي�شري التقرير �إل���ى �أن �إنتاج
ال��والي��ات املتحدة النفطي �سوف
يتجاوز �إنتاج رو�سيا بحلول نهاية
عام  ،2024كما يقرتب من �إنتاج
ال�سعودية بالفرتة نف�سها.وكانت
الواليات املتحدة قامت بت�صدير 3.6

ماليني برميل يومي ًا من النفط كما
قامت بت�صدير نحو  5ماليني برميل
يومي ًا من املنتجات البرتولية مبا
يف ذلك الوقود املكرر مثل البنزين.
وبح�سب التقرير ،ف�إنه من املقرر
�أن تزيد هذه ال�شحنات يف ال�سنوات
القادمة مع ا�ستمرار �إنتاج البالد من
النفط ال�صخري.
و�أو���ض��ح��ت الوكالة التي تتخذ
من باري�س مقر ًا لها� ،أن �إنتاج
الواليات املتحدة من النفط اخلام
�سوف يزداد بنحو  4ماليني برميل
يومي ًا حتى عام  2024لي�شكل نحو
 %70من �إجمايل الزيادة يف القدرة
العاملية.
وكان �إنتاج النفط الأمريكي ا�ستقر
عند �أعلى م�ستوى على الإطالق يف
الأ�سبوع املا�ضي والبالغ 12.100
مليون برميل يومي ًا.

الكويت ترفع

سعر بيع النفط
آلسيا  40سنت ًا
في أبريل

�أظهرت وثيقة �أم�س �أن
الكويت رفعت �سعر البيع
الر�سمي ل�شحنات �أبريل
من خام مزيج الت�صدير
� 40سنتا لي�صبح بعالوة
� 55سنتا للربميل فوق
متو�سط �أ���س��ع��ار عمان
ودبي على بالت�س.
وحت����دد ���س��ع��ر البيع
الر�سمي للخام اخلفيف
املمتاز الكويتي �إلى
�آ�سيا عند ع�لاوة 1.65
دوالر ل��ل�برم��ي��ل ف��وق
متو�سط �أ�سعار بالت�س
لعمان ودبي.

• تزويد السوق العاملي مبنتجات النافثا ووقود الطائرات والديزل

محللون :اآلفاق اإليجابية للطلب تعزز
تفاؤل األسواق النفطية بارتفاع األسعار
�أك��د حمللون نفطيون �أن �آف��اق منو
الطلب من ال�صني �إيجابية ب�شكل
وا���س��ع ،وه��و م��ا ي��ع��زز التفا�ؤل
مب�ستقبل ال�صناعة ،الفتني �إلى �أن
ت�أكيد ذلك من قبل املهند�س خالد
الفالح وزي��ر الطاقة وال�صناعة
وال�ثروة املعدنية ،الذي نوه �إلى
ارتفاع الطلب ال�صيني ب�شكل قيا�سي
ه��ذا العام �إل��ى  11مليون برميل
يومي ًا.
و�أ����ش���ار امل��ح��ل��ل��ون �إل���ى �أن هذه
التقديرات املتفائلة والواقعية للطلب
�ست�ؤدي �إلى انعكا�سات �إيجابية على
�أ�سعار النفط مع زيادة الثقة بالنمو
االقت�صادي وتراجع املخاوف من
وفرة الإمدادات احلالية ،التي �سيكون
منو الطلب كفيال مبعاجلتها بوترية
�رسيعة تفوق التوقعات امل�سبقة.
ي�أتي ذل��ك ،فيما توقع املحللون
ا�ستمرار التقلبات ال�سعرية خالل
الأ�سبوع احل��ايل بعد �أن اختتمت
ال�سوق النفطية تعامالت الأ�سبوع
على تراجع بنحو  ،1%الفتني �إلى
�أن تقلبات الأ�سعار تعود بالأ�سا�س
�إلى ت�أثري تخفي�ضات الإنتاج ،التي
يقودها حتالف «�أوب����ك »+والتي
تدعم تعايف الأ���س��ع��ار ،يف مقابل
�ضغوط تكبحها ناجمة عن زيادات
الإنتاج الأمريكي وخماوف من تباط�ؤ
االقت�صاد العاملي.
وفى هذا الإطار ،يقول الع�ضو املنتدب
ل�رشكة «كيو �إت�ش �آي» للخدمات
النفطية رو���س كيندي� ،إن «�أوبك»
ت�ؤكد دوما يف جميع اجتماعاتها على

ثقتها ال�شديدة بنمو الطلب النفطي،
على الرغم من املخاوف التي �أثريت
�أخريا مع ت�صاعد النزاعات التجارية
الأمريكية -ال�صينية.
و�أ���ش��ار كيندي �إل���ى �أن توقعات
املهند�س خالد الفالح وزير الطاقة
وال�صناعة والرثوة املعدنية ،بنمو

الطلب مب�ستويات كبرية تقدر بنحو
 15مليون برميل يوميا هذا العام،
متثل ر�ؤي���ة مو�ضوعية لتطورات
ال�سوق ،فقد �أعطى بهذا التقدير دفعة
جديدة من التفا�ؤل والثقة بال�سوق،
ما �سيعجل بحدوث التوازن ،رمبا
قبل اجتماع املنتجني يف «�أوب��ك»

وخارجها يف فيينا خالل �شهر �أبريل
املقبل.
وم��ن جانبه� ،أو���ض��ح مدير �رشكة
«�أوك�����س�يرا» لال�ست�شارات روبني
نوبل� ،أن دعوة الوزير الفالح �إلى
تقييم و�ضع ال�سوق ب�شكل �شامل �أمر
�رضوري و�إيجابي �إذا كنا نرغب يف
التو�صل �إلى ر�ؤية �صائبة مل�ستقبل
ال�صناعة ،م�شريا �إلى �أن انهيارات
الإنتاج الفنزويلي بنحو  % 40ال
تعرب عن واقع ال�صناعة ،خا�صة �أنه
يقابلها طفرة وا�سعة �سواء من الإنتاج
الأمريكي �أو الربازيلي.
ولفت نوبل �إل��ى وف��رة الإم���دادات
الأمريكية التي و�صلت �إلى م�ستوى
قيا�سي جتاوز  12مليون برميل يوميا
�أ�سهمت بالفعل يف تخمة املعرو�ض،
ولكننا �إذا نظرنا �أي�ضا �إلى توقعات
الطلب الإيجابية �سندرك �أن هذه
الوفرة لن ت�ستمر طويال وبالتحديد
�إذا �أدركنا �أن «�أوبك» لن ترتاجع عن
خطة خف�ض الإنتاج ب�سهولة �إال بعد
التيقن التام من توازن ال�سوق ومنو
احتياجات امل�ستهلكني.
ومن ناحيته ،يقول ماركو�س كروج
كبري حمللي �رشكة «�أي��ه كنرتول»
لأبحاث النفط والغاز� ،إن التقلبات
ال�سعرية �ست�ستمر غالبا خالل
الأ�سبوع احلايل نتيجة جهود خف�ض
الإنتاج ،يف مقابل وفرة الإم��دادات
الأم�يرك��ي��ة ،ولكن م��ن امل ��ؤك��د �أن
و�ضع ال�سوق �سيتبدل تدريجيا نحو
�آف��اق �أف�ضل من اال�ستقرار والنمو
امل�ستدام.

النفط يرتفع مع تراجع أنشطة
الحفر األميركية
ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س مدعومة بتعليقات من وزير الطاقة ال�سعودي
خالد الفالح الذي ا�ستبعد �إنهاء تخفي�ضات الإنتاج التي تقودها �أوبك قبل
يونيو وتقرير �أظهر تراجع �أن�شطة احلفر الأمريكية.
و�سجلت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي  56.36دوالر
للربميل مرتفعة � 30سنتا مبا يعادل  %0.5عن �سعر الإغالق ال�سابق.
وزادت العقود الآجلة خلام برنت � 28سنتا مبا يوازي � % 0.4إلى 65.02
دوالر ًا للربميل.ورغم املكا�سب� ،إال �أن الأ�سواق جتد �صعوبة يف موا�صلة
االرتفاع بعد �أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية املخاوف ب�ش�أن امتداد
التباط�ؤ االقت�صادي يف �آ�سيا و�أوروبا �إلى الواليات املتحدة حيث ال يزال
النمو يتمتع باملتانة.
وتلقى �أ�سواق النفط ب�صفة عامة دعما هذا العام من تخفي�ضات الإنتاج
اجلارية التي تقودها منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوب��ك» وبع�ض
احللفاء من خارجها مثل رو�سيا ،املعروف با�سم «�أوبك .»+وتعهد �أوبك+
بخف�ض الإنتاج  1.2مليون برميل يوميا منذ بداية العام لتقلي�ص الفائ�ض
ودعم الأ�سعار.
وقال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح �إنه �سيكون من ال�سابق لأوانه
�إجراء تغيري يف �سيا�سة �إنتاج «�أوبك »+خالل اجتماعهم يف �أبريل.

