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بمعدل نمو سنوي بلغ %4.2

«أوابك» :ارتفاع استهالك الطاقة بالكويت بنحو  430ألف برميل
قالت منظمة الأق��ط��ار العربية
امل�صدرة للبرتول «�أواب���ك» �إن
�إجمايل ا�ستهالك م�صادر الطاقة
الأولية يف الكويت �شهد ارتفاعا
بنحو � 430أل��ف برميل مكافئ
نفط يوميا خ�لال ال��ف�ترة بني
عامي « 1995و.»2018و�أو�ضحت
«�أواب����ك» يف درا���س��ة �أ�صدرتها
�أم�س �أن �إجمايل ا�ستهالك م�صادر
الطاقة الأولية يف الكويت ارتفع
من � 278.5ألف برميل مكافئ نفط
يوميا عام � 1995إلى � 711ألف
برميل مكافئ نفط يوميا عام
� 2018أي مبعدل منو �سنوي بلغ
.%4.2
و�أ�ضافت الدرا�سة التي حملت
عنوان «تطور ا�ستهالك الطاقة
الأول���ي���ة يف ال��ك��وي��ت و�آف��اق��ه
امل�ستقبلية» �أن الت�سارع القوي
يف وترية ا�ستهالك م�صادر الطاقة
الأولية من جهة وزي��ادة الطلب
امل��ح��ل��ي عليها مب��ع��دالت منو
عالية من ناحية �أخرى يعترب من
ال�سمات البارزة لتطور ا�ستهالك
الطاقة يف الكويت خالل الفرتة
بني عامي « 1995و.»2018

و�أو�ضحت �أن هناك عدة مالحظات
ك��ان �أهمها جت��اوز معدل منو
�إجمايل ا�ستهالك م�صادر الطاقة
الأول��ي��ة يف ال��ك��وي��ت معدالت
النمو يف الدول الأع�ضاء مبنظمة
«�أوابك» خالل الفرتة املذكورة ما
�أدى �إلى ارتفاع طفيف يف ح�صة
الكويت م��ن �إج��م��ايل ا�ستهالك
م�صادر الطاقة الأولية يف الدول
الأع�ضاء من  %5فقط عام 1995
�إلى  %5.2عام .2018
وذك��رت �أن معدل منو �إجمايل
ا�ستهالك م�صادر الطاقة الأولية
يف الكويت تخطى معدالت منوها
ال�سكاين خالل الفرتة املذكورة
م��ا �أدى �إل���ى ارت��ف��اع متو�سط
ا�ستهالك الفرد فيها من 51.9
برمي ً
ال مكافئ ًا نفط عام 1995
�إلى  58.2برمي ً
ال مكافئ ًا نفط عام
.2018
وبينت �أن معدالت النمو ال�سنوية
ال�ستهالك م�صادر الطاقة الأولية
جتاوزت معدالت النمو ال�سنوية
لإنتاجها مما �أدى �إل��ى ارتفاع
ن�سبة اال�ستهالك املحلي للطاقة
�إلى �إجمايل االنتاج يف الكويت

• منو ا�ستهالك الطاقة يف الكويت

من  %12.1عام � 1995إلى %21
عام  .2018و�أفادت الدرا�سة ب�أن
معدالت النمو ال�سنوية ال�ستهالك

م�صادر الطاقة الأول��ي��ة تخطت
معدالت النمو يف الناجت املحلي
الإجمايل املقا�س بتعادل القوة

ال�رشائية خالل الفرتة بني 1995
و 2017ما �أدى �إلى ارتفاع طفيف
يف م�ؤ�رش كثافة الطاقة الأولية

األدنى في  4سنوات بفعل الخفض السعودي وانقطاعات كهرباء فنزويال

«أوبك» 14 :دولة ضخت  30.40مليون برميل يومي ًا من النفط الخام الشهر الماضي

�أظهر م�سح �أن �إم���دادات منظمة
�أوبك من النفط هبطت يف مار�س
لأدنى م�ستوى يف �أربع �سنوات،
مع جتاوز ال�سعودية� ،أكرب بلد
م�صدر للخام يف العامل ،ن�صيبها
امل�ستهدف من التخفي�ضات يف
اتفاق كبح الإمدادات ،بينما �شهد
�إنتاج فنزويال مزيدا من الرتاجع
ب�سبب العقوبات وانقطاعات
الكهرباء.
و�أ�شار �إلى �أن الدول الـ 14الأع�ضاء
يف منظمة ال��ب��ل��دان امل�صدرة
للبرتول �ضخت  30.40مليون
برميل يوميا من النفط اخلام
ال�شهر املا�ضي ،بانخفا�ض 280
�ألف برميل يوميا عن فرباير ،
لي�صل �إجمايل �إنتاج املنظمة �إلى
�أقل م�ستوى منذ .2015
وي�شري امل�سح �إلى �أن ال�سعودية
وحلفاءها اخلليجيني مي�ضون
قدما يف تخفي�ضات �إنتاج �أكرب
م��ن تلك امل�ستهدفة يف �أح��دث
اتفاق لأوبك ،متجاهلني �ضغوط
الرئي�س االمريكي دونالد ترامب
لزيادة الإمدادات  ،ودعا ترامب
�أوبك جمددا ل�ضخ مزيد من النفط
بهدف دفع الأ�سعار للهبوط.
ويجري ت��داول النفط ف��وق 68
دوالرا للربميل ،بالقرب من �أعلى
م�ستوياته يف  ،2019بدعم من
اخلف�ض ال�سعودي واالنخفا�ضات
غري الطوعية يف فنزويال و�إيران
اللتني فر�ضت عليهما الواليات
امل��ت��ح��دة ع��ق��وب��ات حت���د من
�صادراتهما.وقال تاما�س فارجا
من بي.يف�.إم للو�ساطة النفطية
«هناك �إرادة خلف�ض خمزونات
النفط العاملية» ،يف �إ�شارة �إلى
ا�سرتاتيجية �أوبك.
و�أ���ض��اف« :م��ا مل حت��دث قفزة

مفاجئة يف �إنتاج �أوبك� ،أو انهيار
كامل للمحادثات التجارية بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني،
�سيجد امل�ستثمرون املاليون
النفط ج��ذاب��ا ل�ضخ مزيد من
الأموال فيه».كانت �أوبك ورو�سيا
ومنتجون �آخ��رون غري �أع�ضاء
باملنظمة ،يف حتالف يعرف
با�سم �أوبك ،+اتفقوا يف دي�سمرب
على تقلي�ص امل��ع��رو���ض 1.2
مليون برميل يوميا اعتبارا من
�أول يناير .وتبلغ ح�صة �أوبك

من ذلك اخلف�ض � 800ألف برميل
يوميا ،ويطبق التخفي�ضات 11
ع�ضوا باملنظمة م��ع ا�ستثناء
�إيران وليبيا وفنزويال.
ويف مار�س  ،بلغت ن�سبة التزام
الدول الإحدى ع�رشة الأع�ضاء يف
�أوبك امل�شاركة يف االتفاق اجلديد
 %135م��ن التخفي�ضات التي
تعهدت بها ،بح�سب ما �أظهره
امل�����س��ح ،ارت��ف��اع��ا م��ن %101
يف فرباير.ومن بني املنتجني
املعفيني م��ن اخل��ف�����ض ،هبط

�إنتاج فنزويال � 150ألف برميل
يوميا ،و�سط انقطاعات الكهرباء
التي �أ�رضت ال�صادرات ،مما زاد
ت�أثري العقوبات االمريكية على
�رشكة النفط احلكومية بي.دي.
يف�.إ�س�.إيه وهبوط طويل الأمد
يف الإنتاج.
وج��اء ات��ف��اق �أوب���ك وحلفائها
بعد �أ�شهر قليلة من اتفاقهم على
�ضخ مزيد من النفط ،وهو ما
�شكل تراجعا جزئيا عن اتفاقهم
الأ�صلي لكبح الإمدادات الذي بد�أ

�رسيانه يف .2017
و�أظهر امل�سح �أن �أكرب خف�ض يف
الإم��دادات جاء من ال�سعودية،
�أك�ب�ر منتج يف �أوب����ك ،حيث
�ضخت اململكة كميات تقل 220
�أل��ف برميل يوميا عما �أنتجته
يف فرباير.وخف�ضت ال�سعودية
�إنتاجها م��ن م�ستوى قيا�سي
بلغ  11مليون برميل يوميا يف
نوفمرب خوفا من تخمة حمتملة يف
املعرو�ض النفطي ،لكن امل�سح
�أظ��ه��ر �أن الإم����دادات تقل قليال
عما �أملحت �إليه اململكة.وجاء
ثاين �أك�بر خف�ض من فنزويال.
وفر�ضت وا�شنطن عقوبات على
�رشكة النفط احلكومية بي.دي.
يف�.إ���س�.إي��ه يف يناير  ،بينما
ت�سببت انقطاعات الكهرباء يف
توقف العمليات يف خو�سيه،
املرف�أ الرئي�سي لت�صدير النفط
يف البالد ،ويف وحدات حت�سني
اخل��ام .وق��درت بع�ض امل�صادر
يف امل�سح �إن��ت��اج فنزويال يف
م��ار���س عند م�ستوى منخف�ض
يبلغ � 650أل��ف برميل يوميا.
غري �أن بيانات الت�صدير تظهر
�أن الإمدادات لل�سوق مل تنخف�ض
�إلى هذا امل�ستوى� ،إذ ت�شري تلك
البيانات �إلى �شحنات تبلغ 800
�ألف برميل يوميا �أو �أكرث رغم
االنقطاعات.
و�أظ���ه���ر امل�����س��ح �أن الكويت
والإم����ارات العربية املتحدة
خف�ضتا الإنتاج �أي�ضا ب�أكرث من
امل�ستهدف مبوجب االتفاق،
بينما خف�ض العراق الإم��دادات
مع تراجع ال�صادرات من جنوب
البلد ال���ذي ك��ان م��ت ��أخ��را يف
االمتثال خالل اجلولة ال�سابقة
من التخفي�ضات.

الطلب العالمي على الغاز المسال سينمو  % 2سنوي ًا لمدة  15عام ًا

الكعبي :قطر تدعو شركات بناء السفن لمناقصة «خالل أسابيع قليلة»
ق��ال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
قطر للبرتول �سعد الكعبي �إن
قطر �ستدعو «خ�ل�ال الأ�سابيع
القليلة املقبلة» �رشكات �أحوا�ض
بناء ال�سفن امل�ؤهلة للم�شاركة
يف م��ن��اق�����ص��ة ل��ت��وف�ير ناقالت
الغاز الطبيعي امل�سال لتو�سيع
�أ�سطولها .وت��اب��ع ان ال�رشكة
منحت عقد �أعمال جتهيز املوقع
يف مدينة ر�أ���س لفان ال�صناعية
لتحالف �رشكة احتاد املقاولني
و��ش�رك���ة ال��ت��ي�����س�ير للتجارة
وامل��ق��اوالت.و�أو���ض��ح �إن قطر
للبرتول يف «مرحلة املناق�صات»
مل�رشوع بناء ما ي�صل �إلى ثماين
من�صات حفر.
وبني ان قطر للبرتول منحت عقد
ت�صنيع وتركيب قوائم من�صات
�إنتاج بحرية ل�رشكة مكديرموت.

و�أ�ضاف يف م�ؤمتر الغاز الطبيعي
امل�سال  2019يف �شنغهاي �أم�س ان
الطلب العاملي على الغاز امل�سال
�سينمو � %2سنويا للخم�سة ع�رش
عاما املقبلة.
وق��ال وه��و �أي�ضا وزي��ر الدولة
القطري ل�ش�ؤون الطاقة �إن النمو
يف الأ�سواق املتقدمة مثل اليابان
وكوريا اجلنوبية �سيكون معتدال
بينما �سيكون هناك بع�ض النمو يف
�أوروبا بعد �سنوات من التوقف.
ونقل بيان �صحايف �أ�صدرته قطر
للبرتول يف وقت الحق عن الكعبي
قوله خ�لال امل���ؤمت��ر« :ال�صني
والهند �ستوا�صالن قيادة �آ�سيا
ك�أحد �أهم �أ�سباب ازدي��اد الطلب
على الغاز الطبيعي امل�سال».
وقال �إن قطر �شحنت �أكرث من 50
مليون طن من الغاز امل�سال �إلى

• �سعد الكعبي

ال�صني� ،أي �أك�ثر من  %22من
واردات ال�صني على مدى ال�سنوات
الع�رش الأخ�ي�رة.وق���ال الكعبي

�إن الطلب على الغاز �سي�ستمر
باالرتفاع و�سط القلق العاملي
املتزايد من �آث��ار تغري املناخ
والتوجه نحو م�صادر طاقة �أكرث
نظافة و�أقل كلفة.
وق��ال« :بينما قد ينظر البع�ض
للغاز الطبيعي كوقود يف مرحلة
انتقالية ،ف�إننا ن�ؤمن ب�أنه وقود
احلا�رض وامل�ستقبل .فهو الأنظف
م��ن ب�ين جميع �أن����واع الوقود
الأح���ف���وري ،وه��و ك��ذل��ك وق��ود
اقت�صادي ميكن االعتماد عليه.
وهو بالت�أكيد وقود امل�ستقبل».
وقالت قطر للبرتول �أي�ضا يف
البيان �إنها منحت عددا من عقود
م�رشوع تطوير الغاز القطري
الذي يهدف �إلى رفع طاقة �إنتاج
الغاز امل�سال من  77مليون طن
�إلى  110ماليني طن �سنويا بحلول

.2024
وبح�سب البيان ،ف���إن دع��وات
م��ن��اق�����ص��ات �أع���م���ال الهند�سة
وامل�شرتيات والبناء للمن�ش�آت
الربية �ست�صدر قبل نهاية هذا
ال�شهر.
وقالت �أي�ضا �إنه �ستجري دعوة
��شرك��ات �أح��وا���ض ب��ن��اء ال�سفن
امل�ؤهلة للم�شاركة يف مناق�صة
لتوفري ناقالت الغاز امل�سال التي
�سيحتاجها �أ�سطولها ل�شحن �إنتاج
م�رشوع التو�سع.وبد�أت ال�رشكة
�أي�ضا �أعمال الإن�شاء يف م�رشوعها
امل�شرتك لإ�ضافة  16مليون طن
يف العام من م�رشوع جولدن با�س
لت�صدير الغاز امل�سال يف تك�سا�س
بالواليات املتحدة مع �إك�سون
موبيل .و�سيبد�أ امل�رشوع العمل
بحلول .2024

مصر :المزايدات النفطية ركيزة لتنمية الحفر البري والبحري
قال وزير البرتول امل�رصي طارق
املال �أم�س ان طرح املزايدات
العاملية واب���رام امل��زي��د من
االتفاقيات البرتولية ميثالن
ركيزة ا�سا�سية يف تنمية �سوق
احلفر ال�بري والبحري ومبا
يب�رش مبزيد من االكت�شافات
خالل الفرتة املقبلة.
وذكرت وزارة البرتول امل�رصية
يف ب��ي��ان ان ذل��ك ج��اء خالل
تر�ؤ�س املال اجتماع �أول جمعية
عامة لـ «�رشكة احلفر امل�رصية»
بعد �أن �أ�صبحت م�رصية بن�سبة
 %100العتماد نتائج الأعمال
لعام .2018
واو���ض��ح امل�ل�ا �أن «مت�صري»
عمليات احلفر امل�رصية «يعد
نقلة نوعية» م�شريا ال��ى ان
هناك فر�صا واعدة �أمام ال�رشكة

امل�رصية لزيادة حجم �أعمالها
خ�لال ال��ف�ترة املقبلة «�سواء
داخ���ل ال�����س��وق امل����صري �أو
خارجه».
ونوه يف هذا ال�سياق بالن�شاط
البرتويل املتزايد الذى ت�شهده
م�رص واملنطقة ورغبة �رشكات
البرتول العاملية يف تكثيف
�أعمال حفر �آبار جديدة للبحث
واال�ستك�شاف وتنمية وانتاج
البرتول والغاز «خا�صة بعد
االكت�شافات التي حتققت م�ؤخرا
باملنطقة».
وا�شار الى �أن ن�شاط حفر الآبار
البرتولية �شهد خالل املرحلة
املا�ضية «ن�شاطا ملحوظا»
م ��ؤك��دا �أهمية تطوير �أجهزة
احلفر و�أج��ه��زة �صيانة الآبار
التي متتلكها ال�رشكة لتواكب

زي��ادة ن�شاط احلفر املتوقع
خ�لال الفرتة املقبلة «يف ظل
التناف�س ال�شديد مع ال�رشكات
املتخ�ص�صة يف هذا املجال».
كما ا�شار الى اهمية العمل على
زيادة حجم �أعمال �رشكة احلفر
خ���ارج م�رص يف ظ��ل الفر�ص
املتاحة «خا�صة يف دول اخلليج
العربي» م�ؤكدا �أهمية االلتزام
الكامل مبعايري ال�سالمة والأمن
ال�صناعي للحفاظ على الأ�صول
واملوارد الب�رشية.
وكان املال اكد يف االونة االخرية
تنفيذ ا�سرتاتيجية ور�ؤي���ة
وا�ضحة جلذب و�ضخ املزيد من
اال�ستثمارات الأجنبية يف تنمية
اكت�شافات ب�ترول��ي��ة جديدة
والعمل على تنفيذ م�رشوعات
جديدة.

ولفت الى ان ذلك يتم من خالل
طرح مزايدات عاملية يف كافة
مناطق م�رص الربية والبحرية
واب��رام املزيد من االتفاقيات
البرتولية لتحقيق اكت�شافات
ج���دي���دة ت���ع���زز م���ن ان��ت��اج
واحتياطي البالد من البرتول
والغاز الطبيعي.
وتعمل م�رص التي اعلنت حتقيق
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي م��ن الغاز
املنتج حمليا بنهاية �سبتمرب
ع��ام  2018الن ت�صبح مركزا
اقليميا النتاج وت��داول الغاز
والطاقة يف �ضوء اعتبارات عدة
منها تنمية وتطوير حقل «ظهر»
البحري الى جانب ما متتلكه
من امكانيات ومقومات خا�صة
بالبنية التحتية للبرتول
والغاز.

• طارق املال

يف الكويت.
وقالت �إن االعتماد �شبه الكامل
على النفط وال��غ��از الطبيعي
وت��وا���ض��ع م�ساهمة الطاقات
الأخ����رى يعترب م��ن ال�سمات
الأ�سا�سية ال�ستهالك م�صادر
الطاقة الأول��ي��ة يف الكويت �إذ
�شكل النفط وال��غ��از الطبيعي
ن�سبة تراوحت بني � %99.7إلى
 %100من مزيج م�صادر الطاقة
الأولية امل�ستهلكة خالل الفرتة
بني عامي  1995و.2018
وحول ما ي�شكله الغاز الطبيعي
كم�صدر للطاقة يف الكويت قالت
الدرا�سة �إن الغاز الطبيعي «يعد
امل�صدر الأول للطاقة يف الكويت»
�إذ تقدر ح�صته بنحو  %52.9من
�إجمايل الطاقة امل�ستهلكة عام
 2018يف حني تقدر ح�صة النفط
بنحو  %46.8من �إجمايل الطاقة
امل�ستهلكة يف الكويت خالل نف�س
العام.
وبخ�صو�ص القطاعات التي يرتكز
فيها معظم اال�ستهالك املحلى
للطاقة يف الكويت �أفادت الدرا�سة
ب ��أن اال�ستهالك يرتكز يف قطاع

توليد الكهرباء وحتلية املياه
الذي ي�ست�أثر بح�صة  %51.7من
�إجمايل ا�ستهالك م�صادر الطاقة
الأولية خالل عام .2016
و�أو���ض��ح��ت �أن القطاع النفطي
جاء يف املرتبة الثانية لناحية
اال���س��ت��ه�لاك �إذ ب��ل��غ��ت ح�صته
 %32خالل العام ذاته ثم قطاع
املوا�صالت ال��ذي ا�ستحوذ على
نحو  %15.3من �إجمايل ا�ستهالك
م�صادر الطاقة الأولية بالكويت
عام  2016و�أخ�يرا جاء القطاع
امل��ن��زيل بح�صة ب��ل��غ��ت نحو
.%1.1
و�أو�ضحت �أن الت�سارع الكبري
يف منو ا�ستهالك الغاز الطبيعي
بقطاع توليد الكهرباء وحتلية
املياه يف الكويت �أدى �إلى تغيري
جذري يف مزيج الوقود امل�ستهلك
بهذا القطاع خ�لال الفرتة بني
« 2005و.»2016وذكرت الدرا�سة
�أن ح�صة الغاز الطبيعي ارتفعت
من �إجمايل الوقود امل�ستهلك يف
قطاع الكهرباء وحتلية املياه من
 %20عام � 2005إلى ن�سبة %55
عام .2016

سعر برميل النفط الكويتي
ارتفع ليبلغ  68.56دوالراً

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي  1.41دوالر يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  68.56دوالر ًا مقابل  67.15دوالر ًا للربميل
يف تداوالت اجلمعة املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س بدعم من
تقل�ص املعرو�ض وم�ؤ�رشات �إيجابية لالقت�صاد العاملي
لت�صل �إلى م�ستويات جديدة هي الأعلى منذ بداية .2019
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج برنت
 1.43دوالر لي�صل �إلى م�ستوى  69.01دوالر ًا يف حني ارتفع
�سعر برميل نفط خام غرب تك�سا�س الو�سيط االمريكي 1.45
دوالر لي�صل الى م�ستوى  61.59دوالر ًا.

النفط عند ذروة  5أشهر
بعد بيانات صينية

واحتمال خفض جديد للمعروض
ارتفعت �أ�سعار النفط �إلى �أعلى
م�ستوى يف نحو � 5أ�شهر �أم�س
مدعومة ببيانات اقت�صادية
�صينية قوية قل�صت املخاوف
ب�ش�أن الطلب ف�ضال عن �إمكانية
فر�ض عقوبات جديدة على
�إي���ران وح���دوث تعطل �أكرب
للإمدادات الفنزويلية.
وزاد خام القيا�س العاملي
برنت � 15سنتا مبا يعادل
 %0.2لي�صل �إل���ى 69.16
دوالر ًا للربميل وذلك بعد �أن
الم�س  69.50دوالر ًا وهو �أعلى
م�ستوى منذ منت�صف نوفمرب.
وارت��ف��ع��ت ال��ع��ق��ود الآجلة
خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
االمريكي � 14سنتا �أو %0.2
�إل��ى  61.73دوالر ًا للربميل
بعد �أن جت��اوزت حاجز 62
دوالرا للمرة الأولى منذ �أوائل
نوفمرب.
وتدعمت الأ�سعار ببيانات
�إيجابية من �أكرب اقت�صادين

يف العامل :الواليات املتحدة
وال�صني .و�أظهرت البيانات
�أول �أم�س �أن قطاع ال�صناعات
التحويلية ال�صيني عاد �إلى
النمو على غري املتوقع يف
م��ار���س للمرة الأول���ى يف 4
�أ�شهر.وارتفعت معظم �أ�سواق
الأ�سهم يف �آ�سيا حيث عززت
بيانات ال�صناعة القوية ثقة
امل�ستثمرين.
وج��اءت بيانات ال�صناعات
التحويلية يف ال��والي��ات
املتحدة هي الأخ��رى �أف�ضل
من املتوقع يف مار�س  ،مما
�ساعد امل�ستثمرين على جتاوز
بيانات مبيعات التجزئة
ال�ضعيفة ل�شهر فرباير.
وع��ل��ى �صعيد الإم�����دادات،
�أبلغ م�س�ؤول كبري ب��الإدارة
االمريكية ال�صحافيني �أول
�أم�س �أن وا�شنطن تدر�س فر�ض
عقوبات �إ�ضافية على قطاعات
جديدة من االقت�صاد الإيراين.

سعر سلة خامات «أوبك» يرتفع
إلى  68.31دوالراً للبرميل
اعلنت منظمة الدول امل�صدرة للنفط «اوبك» �أم�س ان �سعر
�سلة خاماتها ارتفع �أول ام�س بواقع دوالر و� 8سنتات لي�ستقر
عند  68.31دوالر ًا للربميل بعد ان كان  67.23دوالر ًا للربميل
اجلمعة املا�ضية.
وذكرت وكالة انباء «اوبك» يف ن�رشتها ان املعدل ال�سنوي
ل�سعر ال�سلة للعام املا�ضي كان  52.43دوالر ًا للربميل.
وت�ضم �سلة «اوب��ك» التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة
االنتاج  14نوعا وهي خام «�صحارى» اجلزائري وااليراين
الثقيل و«الب�صارة» العراقي وخام الت�صدير الكويتي وخام
«ال�سدر» الليبي وخام «بوين» النيجريي واخلام العربي
اخلفيف ال�سعودي واخلام الفنزويلي و«جريا�سول» االنغويل
و«اورينت» االك��وادوري وزاف�يرو غينيا اال�ستوائية ورابي
اخلفيف «جابون» وخ��ام جينو «الكونغو» وخ��ام مربان
الإماراتي.

جنوب السودان يستهدف رفع إنتاج
النفط  70ألف برميل بحلول يونيو
قال وزير البرتول يف جنوب
ال�سودان �إن بالده ت�أمل رفع
�إنتاج النفط اخلام مبا يقرب
م��ن  %50بحلول يونيو
 ،م�ستهدفة بذلك زي��ادة
و�صفها �أحد املراقبني ب�أنها
متفائلة يف ال��وق��ت الذي
تتجه فيه البالد �إلى ت�شكيل
حكومة وحدة وطنية.
وكان �إنتاج النفط يبلغ نحو
� 400-350ألف برميل يوميا
ح��ت��ى ع���ام  ،2013حني
اندلعت احلرب الأهلية التي
ا�ستمرت خم�س �سنوات.
وقال وزير البرتول �إزيكيل
ل��ول ج��ات��ك��وث �إن �إنتاج
النفط يف جنوب ال�سودان
يبلغ حاليا نحو � 160ألف
برميل يوميا ،ومن املنتظر
�أن يرتفع � 70أل��ف برميل
يوميا بحلول يونيو.وقال

الوزير يف بيان بينما يح�رض
م�ؤمترا يف غينيا اال�ستوائية:
«يف ظل احتياطيات م�ؤكدة
تبلغ  3.5مليارات «برميل»،
ومل ُي�ستك�شف منها �سوى
 ،%30هناك امل��زي��د مما
ميكن تقدميه للم�ستثمرين
اجلادين» .وذكر جاتكوث �أن
من املقرر ا�ستئناف الإنتاج
يف ح��ق��ول ال��ن��ار والتور
ومنقا النفطية بحلول 27
�أبريل.
وتتوقع �رشكة ا�ست�شارات
ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي��ة وود
ماكنزي زي��ادة �أق��ل كثريا
للإنتاج لي�صل �إل��ى �أكرث
من � 170ألف برميل يوميا
بحلول  ،2020لكنها قالت
�إن الإن��ت��اج قد يرتفع �إلى
� 230ألف برميل يوميا �إذا
�صمد اتفاق ال�سالم.

