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النفط الكويتي انخفض  24سنت ًا
ليبلغ  71.36دوالراً للبرميل

عالمات نقص في المعروض العالمي تدعم أسعار النفط

عقود خام القيا�س العاملي مزيج برنت جل�سة التداول
مرتفعة � 35سنت ًا �إل��ى  71.97دوالر ًا للربميل يف حني
ارتفعت عقود خام القيا�س الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط
� 24سنت ًا لت�سجل عند الت�سوية  64دوالر ًا للربميل.

إنتاج «توتال» اقترب من  2.95مليون
برميل يومي ًا من المكافئ النفطي

قال بويان خالل م�ؤمتر للنفط يف
باري�س �إن �رشكته تبحث اال�ستثمار
يف �أ�صول بالأن�شطة الو�سيطة بني
عمليات املنبع وامل�صب يف �أنغوال.
واك���د ب��وي��ان يف وق��ت �سابق �إن
ال�رشكة تخطط لال�ستثمار يف %10
من مركزين للنقل يف مورمان�سك
وكامت�شاتكا تريد �رشكة نوفاتك
الرو�سية لإن��ت��اج الغاز بناءهما
ل�شحن الغاز الطبيعي امل�سال.

قال باتريك بويان الرئي�س التنفيذي
لتوتال �إن �رشكة النفط الفرن�سية
العمالقة تنتج قرابة  2.95مليون
برميل من املكافئ النفطي يوميا،
مبا يزيد قليال عن �إنتاجها اليومي
يف العام املا�ضي .وبلغ الإنتاج
 2.8مليون برميل يوميا من املكافئ
النفطي يف  2018بف�ضل تد�شني عدة
عمليات وزيادة الإنتاج يف �أ�سرتاليا
و�أنغوال ونيجرييا ورو�سيا .كما

وزير البترول المصري يبحث مع «ميثانكس»
زيادة قدراتها اإلنتاجية
بحث وزي��ر البرتول والرثوة
املعدنية امل����صري ،ط��ارق
املال ،مع وفد من «مثيانك�س»
العاملية وفرعها مب�رص تطوير
�آليات العمل وزي��ادة قدرات
�إن��ت��اج امليثانك�س ا�ستثمار ًا
لزيادة معدالت الإنتاج الذي
حتقق عام .2018
ج��اء ذل��ك خ�لال ل��ق��اء وزي��ر
ال��ب�ترول بكل م��ن ب��راد بويد
نائب رئي�س املوارد امل�ؤ�س�سية
ب�رشكة ميثانك�س العاملية
وحممد �شندي الع�ضو املنتدب
والرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ميثانك�س م����صر ،وبح�ضور
حممد �سعفان وكيل �أول وزارة
ال��ب�ترول والكيميائي �سعد
هالل رئي�س ال�رشكة القاب�ضة
ل��ل��ب�تروك��ي��م��اوي��ات «اي��ك��م»
وجم���دي ج�لال ن��ائ��ب رئي�س
�رشكة �إيجا�س للعمليات.
و�أ����ش���ارت ال����وزارة يف بيان
�إلى �أن ميثانك�س م�رص متكنت
خالل العام املا�ضي من زيادة
يف م��ع��دالت الإن���ت���اج ،حيث
مت ت�سويق � 500أل��ف طن من
امليثانول بال�سوق املحلية
منذ عمل ال�رشكة يف م�رص.
ويعد امليثانول مدخ ًال رئي�س ًيا
ملجموعة وا�سعة من ال�صناعات
مب��ا يف ذل��ك منتجات البناء
والبال�ستيك والفورمالدهايد.
و�أك����د ال���وزي���ر ع��ل��ى �أهمية

اال���س��ت��م��رار يف ال��ت��و���س��ع يف
ت�����س��وي��ق الإن���ت���اج بال�سوق
املحلية والعاملية وحتديث
الدرا�سات الت�سويقية ،يف ظل
توافر �إمدادات الغاز الطبيعي
ب��ع��د ال��ط��ف��رة ال��ت��ي حققتها
م�رص يف جمال الإ�رساع بتنمية
حقول الغاز املكت�شفة وزيادة
الإنتاج.
و�أ�شار الوزير �إلى اجتاه م�رص
للتو�سع يف �إن��ت��اج م�شتقات
البرتوكيماويات املختلفة من
احللقات الو�سيطة وال�صناعات
البرتوكيماوية النهائية التي
متثل قيمة م�ضافة للرثوات
الطبيعية واالقت�صاد القومي.
من جانبه �أ�شار �شندي �إلى �أن
طاقة �إنتاج م�صنع امليثانول
ال���ذي يعد الوحيد يف م�رص
ويقع يف مدينة دمياط تبلغ
نحو  1.3مليون طن �سنوي ًا.
ولفت �شندي �إلى انعكا�س وفرة
�إنتاج الغاز الطبيعي يف م�رص
وتذليل العقبات �أم��ام �إنتاج
امليثانول على حتقيق نتائج
�أعمال متميزة.
و�أ����ض���اف ال��ع�����ض��و املنتدب
ب�رشكة ميثانك�س م�رص� ،أن
ت��وج��ه وزارة ال��ب�ترول نحو
�إقامة �سل�سلة من ال�صناعات
البرتوكيماوية التكاملية تدعم
النمو االق��ت�����ص��ادي يف م�رص
ويوفر فر�ص ًا جيدة لال�ستثمار.

«بي.بي» و«سوكار» توقعان اتفاق ًا

لالستثمار في منصة تنقيب نفطي جديدة
قالت «بي.بي»�-أذربيجان يف بيان �إن �رشكة النفط العمالقة
بي.بي و�رشكة الطاقة احلكومية الأذربيجانية �سوكار وقعتا
قرارا ا�ستثماريا لت�شييد من�صة جديدة للتنقيب يف حقول ايه.
�سي.جي النفطية بالبالد.و�أ�ضافت ال�رشكة �أن من املتوقع �أن
تنتج املن�صة مئة �ألف برميل يوميا من النفط و�أن تبلغ تكلفة
ت�شييدها �ستة مليارات دوالر.
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عقود «برنت» بلغت  71.97دوالراً للبرميل

• النفط الكويتي يحافظ على مستوى أعلى من  70دوالرا ً

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 24سنت ًا يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  71.36دوالر ًا �أمريكي ًا مقابل  71.60دوالر ًا
للربميل يف ت��داوالت الأربعاء وفق ًا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية .ويف الأ�سواق العاملية �أنهت
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اقتصاد

• باتريك بويان

ارتفعت �أ�سعار النفط مع ح�صولها
على دعم من هبوط يف �صادرات
اخلام من ال�سعودية� ،أكرب منتج
يف منظمة �أوب��ك ،وانخفا�ض يف
عدد احلفارات النفطية وخمزونات
اخلام يف الواليات املتحدة.
و�أنهت عقود خام القيا�س العاملي
مزيج برنت جل�سة التداول مرتفعة
� 35سنتا �إل���ى  71.97دوالر ًا
للربميل قرب �أعلى م�ستوى لها
يف خم�سة �أ�شهر الذي �سجلته يوم
الأربعاء والبالغ  72.27دوالراً.
وعلى مدار الأ�سبوع �صعد برنت
 %0.6م�سجال رابع زيادة �أ�سبوعية
على التوايل.
وارت��ف��ع��ت ع��ق��ود خ��ام القيا�س
الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط
� 24سنتا لت�سجل عند الت�سوية
 64.00دوالرا للربميل .وينهي
اخل��ام الأم�يرك��ي الأ���س��ب��وع على
زي���ادة بنحو  %0.2ه��ي �سابع
مكا�سب �أ�سبوعية على التوايل.
و�أظ��ه��رت ب��ي��ان��ات ر�سمية اول
من ام�س اخلمي�س �أن �صادرات
ال�����س��ع��ودي��ة م��ن ال��ن��ف��ط اخل��ام
انخف�ضت يف فرباير مبقدار 277
�أل��ف برميل يوميا مقارنة مع
ال�شهر ال�سابق .و�شحن �أكرب م�صدر
للنفط يف العامل  6.977ماليني
برميل يوميا يف فرباير انخفا�ضا
من  7.254ماليني برميل يوميا
يف يناير ،وفقا لأرق��ام مبادرة
البيانات امل�شرتكة.
و�ضخت اململكة  10.136ماليني
برميل يوميا يف فرباير ،انخفا�ضا
من  10.243ماليني برميل يوميا
يف ال�شهر ال�سابق .و�أظ��ه��رت
ب��ي��ان��ات م��ن �إدارة معلومات
الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء �أن
خمزونات النفط اخلام والبنزين
ون����واجت ال��ت��ق��ط�ير ه��ب��ط��ت هذا

السعودية تتوقع استقرار سوق النفط في 2019
قال �إبراهيم املهنا م�ست�شار وزير الطاقة
ال�سعودي �إنه يتوقع �أن تتوازن �سوق النفط
على نحو جيد هذا العام .وقال املهنا خالل
قمة للنفط يف باري�س «هذا العام� ،شهدنا
تطبيق ق��رار �أوب���ك .+م��ن املحتمل متديد
الأ�سبوع ،و�سجلت خمزونات اخلام
تراجعا غري متوقع هو الأول يف
�أربعة �أ�سابيع.وخف�ضت �رشكات
الطاقة الأمريكية ه��ذا الأ�سبوع
عدد حفارات النفط العاملة للمرة
الأولى يف ثالثة �أ�سابيع مع ا�ستمرار

الصين تعزز استخدام طاقة الرياح

في إمداد أنظمة التدفئة بالكهرباء

اخلف�ض حتى نهاية العام بناء على �أو�ضاع
ال�سوق».
واتفقت جمموعة �أوب��ك +العام املا�ضي على
خف�ض الإنتاج يف رد فعل جزئي على زيادة
�إنتاج النفط ال�صخري الأمريكي.

انكما�ش التوقعات لنمو االنتاج
من �أك�بر حقول النفط ال�صخري
يف ال��والي��ات املتحدة .وقالت
�رشكة بيكر هيوز خلدمات الطاقة
يف تقريرها الأ�سبوعي ،الذي
ن�رش قبل يوم من موعده املعتاد

ب�سبب عطلة اجلمعة العظيمة،
�إن عدد حفارات النفط الن�شطة يف
�أمريكا ،وهو م�ؤ�رش �أويل لالنتاج
م�ستقبال ،انخف�ض مبقدار ثمانية
حفارات يف الأ�سبوع املنتهي يف
الثامن ع�رش من �أبريل.

إيني اإليطالية توقع اتفاق تنقيب
وإنتاج مع إمارة رأس الخيمة

وقعت �إيني اتفاقا للتنقيب وتقا�سم الإنتاج مع �إم��ارة ر�أ�س
اخليمة ،يف �أحدث تو�سع ل�رشكة النفط الإيطالية يف منطقة
ال�رشق الأو�سط.وي�شمل االتفاق املنطقة البحرية «�أ» يف ر�أ�س
اخليمة� ،إح��دى الإم��ارات ال�سبع يف دولة الإم��ارات العربية
املتحدة.
وقالت �إيني يف بيان �إن االتفاق ُوقع بني �إيني وهيئة ر�أ�س
اخليمة للبرتول.وتبلغ م�ساحة املنطقة «�أ»  2412كيلومرتا
مربعا .و�ستتولى �إيني دور امل�شغل للمنطقة ،مع حقوق
م�شاركة بن�سبة  ،%90فيما �ستملك غاز ر�أ�س اخليمة الن�سبة
املتبقية البالغة .%10
ويف وق��ت �سابق م��ن ال��ع��ام ،تعهدت �إي��ن��ي مببلغ قيمته
 3.3مليارات دوالر ل�رشاء جزء من رابع �أكرب م�صفاة يف العامل يف
الإمارات ،لتزيد طاقتها الإنتاجية للتكرير ب�أكرث من الثلث.ويف
يناير � ،أر�ست �رشكة النفط يف �إمارة ال�شارقة امتيازات يف ثالث
مناطق على �إيني.ويف نف�س ال�شهر ،وقعت �إيني اتفاق تنقيب
و�إنتاج مع �سلطنة عمان املجاورة للإمارات.

كوريا الجنوبية تعتزم التحول
إلى الطاقة النظيفة

قالت ال�صني �إنها �ستعزز ا�ستخدام الطاقة املُ ولدة من
الرياح للم�ساعدة يف �إمداد �أنظمة التدفئة بالكهرباء
خ�لال ف�صول ال�شتاء �شديدة ال�ب�رودة يف �أج��زاء
كثرية من البالد.ي�أتي ذلك يف الوقت الذي ي�سعى
فيه ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل خلف�ض انبعاثات
الكربون الناجمة عن حرق الفحم يف �إطار معركته
�ضد التلوث.وحتث الإدارة الوطنية للطاقة ال�سلطات
املحلية على حتديد �أهداف �سنوية لتوفري التدفئة
با�ستخدام الطاقة من مزارع الرياح على مدى الفرتة
من � 2019إلى .2021

كما قالت �إنه يجب على ال�سلطات املحلية ت�شييد
بنية حتتية لتعزيز ا�ستخدام طاقة الرياح.و�أمام
احلكومات املحلية ما يقل عن �شهرين لو�ضع خطط
وتقدميها �إلى بكني.وقالت الإدارة الوطنية للطاقة
يف بيان �إن �أن�شطة توليد الكهرباء من الرياح التي
ت�شارك يف م�شاريع التدفئة لف�صل ال�شتاء قد تتلقى
تخفي�ضات �رضيبية �أو دعم.كما دعت الإدارة الوطنية
للطاقة �رشكات توزيع الكهرباء للعمل على �إزالة
العقبات الفنية لتقلي�ص فاقد الكهرباء ب�سبب عدم
كفاية الطاقة اال�ستيعابية لنقل الكهرباء.

عدد حفارات النفط في أميركا

يهبط للمرة األولى في  3أسابيع

• تراجع إنتاج أكبر حقل للنفط الصخري في أميركا

خف�ضت �رشكات الطاقة الأمريكية عدد
حفارات النفط العاملة للمرة الأولى
يف ثالثة �أ�سابيع مع ا�ستمرار انكما�ش
التوقعات لنمو االنتاج يف �أكرب حقول
النفط ال�صخري يف الواليات املتحدة.
وقالت �رشكة بيكر هيوز خلدمات
الطاقة يف تقريرها الأ�سبوعي� ،إن
�رشكات احلفر �أوقفت ت�شغيل ثمانية
حفارات نفطية هذا الأ�سبوع لينخف�ض
العدد الإجمايل �إلى .825
وما زال �إجمايل عدد حفارات النفط
الن�شطة يف الواليات املتحدة ،وهو
م�ؤ�رش �أويل لالنتاج م�ستقبال� ،أعلى
قليال من م�ستواه قبل عام عندما كان
هناك  820حفارا قيد الت�شغيل.
وت��راج��ع ع��دد احل��ف��ارات على مدار

الأ�شهر الأربعة املا�ضية وتباط�أ منو
االنتاج يف برميان و�أحوا�ض �أخرى
رئي�سية للنفط ال�صخري مع هبوط
�أ�سعار اخل��ام يف الربع الأخ�ير من
العام املا�ضي وقيام عدد كبري من
�رشكات النفط ال�صخري امل�ستقلة
بخف�ض االنفاق يف مواجهة �ضغوط
من امل�ستثمرين للرتكيز على منو
الأرباح بدال من زيادة االنتاج .ووفقا
لبيكر هيوز ،بلغ متو�سط اجمايل
عدد حفارات النفط والغاز الن�شطة
يف الواليات املتحدة منذ بداية العام
احلايل  ،1039متجها نحو ت�سجيل
�أعلى متو�سط �سنوي منذ  2014عندما
بلغ  .1862وتنتج معظم احلفارات
النفط والغاز كليهما.

�أظ���ه���رت م�����س��ودة مراجعة
ل�سيا�سة حكومية �أن كوريا
اجلنوبية تعتزم تعزيز ح�صة
�إنتاجها من الطاقة ُ
املولدة
من م�صادر متجددة �إلى %35
بحلول  ،2040وهو ما يزيد
�إل��ى �أك�ثر م��ن �أرب��ع��ة �أمثال
امل�ستوى احلايل.
وي�سعى رابع �أكرب اقت�صاد يف
�آ�سيا لتقلي�ص اعتماده الكثيف
على الفحم والطاقة النووية،
ليتجاوز �أحدث هدف له خطة
جرى و�ضعها يف عام 2017
لزيادة حجم الطاقة املتجددة
يف مزيج الطاقة بالبالد �إلى
 %20بحلول .2030
ُ
املولدة
وت�شكل الكهرباء
من الطاقة املتجددة حاليا
نحو  %8من �إنتاج الطاقة يف
كوريا اجلنوبية.وقال بارك
جاي-يونغ املدير يف وزارة
التجارة وال�صناعة والطاقة
جلل�سة ا�ستماع عامة يف �سيول

«قررنا زيادة ح�صة الكهرباء
املتجددة مبا يرتاوح بني 30
و %35بحلول  2040للتحرك
قدما �صوب طاقة �أنظف و�أكرث
�أمانا بناء على تو�صية من
جمموعة ا�ست�شارية».وقالت
جمموعة ا�ست�شارية كورية
جنوبية يف نوفمرب ت�رشين
ال���ث���اين �إن����ه ي��ن��ب��غ��ي على
احلكومة التخطيط لزيادة
ح�صة توليد الكهرباء من
امل�صادر املتجددة يف املزيج
ُ
امل��ول��د يف ال��ب�لاد ب�ين 25
و %40بحلول  2040ملواكبة
االجتاهات العاملية.
و�أ�ضاف بارك �أنه من املتوقع
�أن يتقل�ص دور الفحم يف
توليد الكهرباء �أكرث ،بينما
�سيزيد توليد الكهرباء من
الغاز.و�ستُبقي الوزارة �أي�ضا
ع��ل��ى خطتها ل��وق��ف متديد
�آجال حمطات الطاقة النووية
املتقادمة.

