العدد ( )3743الثالثاء  21مايو 2019

7

اقتصاد

www.alshahedkw.com

نعمل على ثبات سعر البرميل

الفاضل :الكويت ملتزمة باتفاق خفض اإلنتاج لخلق توازن بأسواق النفط

• الفاضل خالل ترؤسه أعمال اللجنة

اكد وزير النفط وزير الكهرباء واملاء خالد الفا�ضل �أم�س ا�ستمرار
تعاون الكويت والتزامها باتفاق خف�ض االنتاج خللق موازنة يف
ا�سواق النفطية العاملية.
وقال الوزير الفا�ضل عقب تر�ؤ�سه وفد الكويت امل�شارك يف
االجتماع الـ  14للجنة الوزارية امل�شرتكة ملراقبة االنتاج
يف مدينة جدة ان ن�سبة التزام الدول الأع�ضاء مبنظمة الدول
امل�صدرة للنفط «اوبك» وغري االع�ضاء بها باتفاق خف�ض االنتاج

• الوزراء املشاركون في االجتماع

كبرية جدا.
وا�ضاف ان جميع الدول امل�شاركة يف االجتماع اكدت التزامها
با�ستمرار العمل ال�ستكمال ا�ستعادة التوازن لأ�سواق النفط مثمنا
جهود منظمة «اوب��ك» وال��دول املنتجة من خارجها وما حتقق
�سواء فيما يتعلق بتعايف ا�سواق النفط �أو اتزان اال�سعار للدول
امل�صدرة �أو امل�ستهلكة على حد �سواء.
واو�ضح ان من اهداف اللجنة الوزارية امل�شرتكة ملراقبة االنتاج

«برنت» وصل إلى  73.11دوالراً للبرميل

النفط يرتفع بعد محافظة «أوبك»
على تخفيضات اإلنتاج

ارتفع النفط �إلى �أعلى م�ستوياته
يف ع��دة �أ���س��اب��ي��ع ام�����س بعدما
�أو�ضحت �أوب��ك �أنها �ستبقي على
الأرج��ح على تخفي�ضات الإنتاج
التي �ساعدت يف دع��م الأ�سعار
هذا العام ،بينما توا�صل ت�صاعد
التوترات يف ال�رشق الأو�سط.
وارتفع خام برنت � 90سنتا مبا
يعادل � %1.3إلى  73.11دوالر ًا
للربميل ،بعد �أن الم�س يف وقت
�سابق  73.40دوالراً ،وهو �أعلى
�سعر له منذ � 26أبريل وزاد اخلام
الأمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط

� 71سنتا �أو  %1.1م�سجال 63.47
دوالر ًا ل��ل�برم��ي��ل .ك���ان اخل��ام
الأم�يرك��ي بلغ  63.81دوالر ًا يف
وقت �سابق ،وهي ذروته منذ �أول
مايو.
قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد
الفالح �إن��ه يوجد توافق داخل
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» ومنتجي النفط املتحالفني
معها على خف�ض خمزونات اخلام
«رويدا» لكنه �سيظل متجاوبا مع
متطلبات «���س��وق ه�شة».و�أبلغ
وزي��ر الطاقة الإم��ارات��ي �سهيل

املزروعي ال�صحافيني يف وقت
�سابق �أن املنتجني قادرون على
�سد �أي فجوة بال�سوق و�أن تخفيف
تخفي�ضات املعرو�ض لي�س القرار
ال�صائب.
وقال جريج مكينا اال�سرتاتيجي
يف م��ك��ي��ن��ا م���اك���رو «ال��ف��ال��ح
والإم��ارات كالهما بدد مقرتحات
زيادة الإنتاج مطلع الأ�سبوع ثم
ج��اء الرئي�س ت��رام��ب ليتحدى
�إيران عمليا فت�ضافرت بذلك جميع
العوامل الالزمة ل�صنع عا�صفة
ق�صرية املدى لأ�سعار النفط».

مصر تنفذ مشروعات في قطاع الغاز
بـ  145مليون دوالر

�أعلنت وزارة ال��ب�ترول وال�ثروة
املعدنية امل�رصية ،ع��ن تنفيذ
م�����ش�روع���ات ج���دي���دة ل��ت���أم�ين
احتياجاتها م��ن ال��غ��از بتكلفة
ا�ستثمارية ق��دره��ا  145مليون
دوالر .و�أ�شارت �إلى �أن امل�رشوعات
تت�ضمن م�رشوع نقل غ��ازات حقل
ريفني �إلى جممع غازات ال�صحراء
ال��غ��رب��ي��ة ،وم�����ص��ن��ع بوتاجاز
العامرية ،وال��ذي يت�ضمن خط
غاز ُقطر  30بو�صة بطول  70كم
وخط غاز ُقطر  18بو�صة بطول 5
كم ،بالإ�ضـافة �إلى �ضاغطني لرفع
�ضغط الغاز قبل دخوله للمجمع،
ومن املخطط االنتهاء من تنفيذ
خطوط الغاز نهاية العام احلايل،
وال�ضواغط خالل الربع الأول من
عام .2022
وق���ال وزي���ر ال��ب�ترول وال�ث�روة
املعدنية امل�رصي ط��ارق املال،
�إن ا�سرتاتيجية ال����وزارة تويل
�أهمية ك�برى لتحقيق اال�ستغالل
االقت�صادي الأمثل للغاز الطبيعي
يف ظل جناح م�رص يف زيادة الإنتاج
والإ��سراع بتنمية احلقول اجلديدة
املكت�شفة .وت��اب��ع« :ا�ستخال�ص
امل�شتقات ذات القيمة امل�ضافة من
خالل الت�شغيل امل�ستدام لكل من
جممع غ��ازات ال�صحراء الغربية
وم�صنع ا�ستخال�ص البوتاجاز
بالعامرية �أحد املحاور املهمة فى
تلك اال�سرتاتيجية ،ملا ت�سهم به يف
ت�أمني احتياجات ال�سوق امل�رصية
من البوتاجاز وامل�شتقات الأخرى،
وال��ت��ي ت�ستخدم ك��م��دخ�لات يف
�صناعة البرتوكيماويات امل�رصية
التي مت التو�سع فيها بقوة ك�أحد

التزامها بخلق �سعر �شبه ثابت لربميل النفط الن هناك �شعوب
ح��ول العامل تتعامل مع منتجات النفط م�شريا ال��ى ان��ه من
االف�ضل ان يكون هناك ا�ستقرار يف ا�سعار النفط للدول امل�صدرة
وامل�ستهلكة.ويهدف اجتماع اللجنة التي تر�أ�سها اململكة العربية
ال�سعودية �إلى مناق�شة او�ضاع ا�سواق النفط العاملية ونتائج
قراراتها وتو�صياتها ودرا�ساتها لبحثها يف اجتماع منظمة «اوبك»
املزمع عقده يف فيينا يف يونيو املقبل.

الفالح :المنتجون يريدون خفض المخزونات
يتعني وجود «و�ضع مريح للإمدادات» يف الأ�سابيع
قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد الفالح �إن هناك
والأ�شهر املقبلة.
اجماعا بني منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
وقال �إن االلتزام بالتخفي�ضات املتفق عليها غري
«�أوبك» ومنتجي النفط املتحالفني معها على خف�ض
م�ستدام و�إن �إفراط بع�ض الدول يف االلتزام «ميكن
خمزونات اخلام «تدريجيا» ،مو�ضحا يف الوقت
العدول عنه يف يونيو» ،و�أ�ضاف الوزير �أنه �إذا
نف�سه �أن بالده �ستظل م�ستعدة لتلبية احتياجات ما
خرج هذا االجتماع بقرار ب�ش�أن متديد التخفي�ضات،
و�صفها بال�سوق اله�شة.
ف�ستبقى ال�سعودية حينها يف �إط��ار تلك القيود،
و�أ�ضاف الفالح �أن احتمال متديد قيود الإنتاج التي
و�أفاد ب�أن �إنتاج اململكة يف كل من مايو ويونيو بلغ
اتفقت عليها �أوبك والدول غري الأع�ضاء باملنظمة
 9.8ماليني برميل يوميا ح�سب املخطط له .وقال
�إلى الن�صف الثاين من  2019كان اخليار الرئي�سي
الفالح «من ال�رضوري �أال نتخذ قرارات متعجلة-
الذي بحثه اجتماع جلنة وزاري��ة خالل �أول ام�س
بالنظر �إل��ى البيانات املت�ضاربة والتعقيدات
لكن «الأم���ور ق��د تتغري بحلول يونيو».وم�ضى
املت�ضمنة والو�ضع املتغري» ،وا�صفا الآفاق ب�أنها
يقول يف م�ؤمتر �صحايف عقب اجتماع اللجنة «ما
«�ضبابية متاما» لأ�سباب من بينها النزاع التجاري
نف�ضله يف الن�صف الثاين هو موا�صلة �إدارة الإنتاج
• خالد الفالح
بني الواليات املتحدة وال�صني ،و�أ�ضاف «لكني
لإبقاء املخزونات على طريق الرتاجع التدريجي
�أري��د �أن �أطمئنكم �أن جمموعتكم دائما ما تفعل
الهادئ لكنها بالت�أكيد ترتاجع �صوب امل�ستويات
الطبيعية» .واتفقت �أوبك ورو�سيا ومنتجون م�ستقلون �آخرون ،فيما ال�شيء ال�صحيح الذي ي�صب يف م�صلحة كل من امل�ستهلكني واملنتجني،
ُيعرف ب�أوبك ،+على خف�ض الإنتاج بواقع  1.2مليون برميل يوميا و�سنوا�صل فعل ذلك» .وقال الفالح �إن �إنتاج النفط ال�سعودي يف يوليو
اعتبارا من الأول من يناير مل��دة �ستة �أ�شهر ،بهدف وق��ف زيادة �سيظل يف �إطار الهدف الذي حددته لنف�سها يف �إطار �أوبك.
وقالت م�صادر يف �أوبك �إن ال�سعودية ترى �أنه ال توجد حاجة لزيادة
املخزونات ودعم الأ�سعار.
و�أبلغ الفالح ال�صحافيني ب�أن ال�سوق «ه�شة للغاية» مع ت�ضارب البيانات �رسيعة يف الإنتاج الآن ،مع و�صول النفط �إلى نحو  70دوالرا للربميل،
ب�سبب املخاوف ب�ش�أن تعطل الإمدادات بينما تتزايد املخزونات ،لكن حيث تخ�شى من انهيار الأ�سعار وزيادة املخزونات.

«أوبك» تبحث
خيارين لزيادة اإلنتاج
في اجتماع يونيو
ذك���ر م�����ص��دران مطلعان �أن
ال�سعودية ورو�سيا تبحثان
احتمالني رئي�سيني الجتماع
�أوبك وحلفائها من منتجي النفط
يف يونيو و�أن كال االحتمالني
يقرتح زي��ادة الإنتاج اعتبارا
من الن�صف الثاين من .2019
وقال امل�صدران �إن رو�سيا تريد
احل��د م��ن حجم التخفي�ضات
ال��ب��ال��غ  1.2م��ل��ي��ون برميل
يوميا ال��ذي تنفذه ما يعرف
ب���أوب��ك وح��ل��ف��ائ��ه��ا .وحثت
الواليات املتحدة �أوبك �أي�ضا
على زيادة املعرو�ض .و�أفاد
امل�صدران ب���أن احتمال �أوبك
الأول هو التخل�ص من الإفراط
يف االل���ت���زام بالتخفي�ضات
املتفق عليها ،وهو ما يعني
زيادة الإنتاج بنحو � 800ألف
برميل يوميا .وجاء الإفراط
يف االلتزام من تراجع �صادرات
و�إنتاج �إيران وفنزويال ب�سبب
العقوبات الأمريكية ،وخف�ض
الإنتاج ال�سعودي ال��ذي جاء
على نحو �أكرب مما دعت �إليه
�أوبك وحلفا�ؤها.

نوفاك :ندرس

عدة خيارات بشأن

اتفاق النفط
امل���وارد املهمة يف توفري النقد
الأجنبي مل�رص» .و�أو�ضح املال،
خالل جولة تفقدية ملجمع غازات
ال�صحراء الغربية بالإ�سكندرية
التابع لل�رشكة امل�رصية للغازات
الطبيعية «جا�سكو»� ،أن املجمع
جنح خالل العام املا�ضي يف �إنتاج
�أكرث من مليوين طن من املنتجات
�أ�سهمت يف تلبية احتياجات ال�سوق
امل�رصية بنحو � 451أل��ف طن من
البوتاجاز وتغذية �رشكتي «�سيدبك»
و«ايثيدكو» بنحو  1.2مليون طن من
خليط الإيثان/بروبان ،كما مت �إمداد
معامل تكرير البرتول بالإ�سكندرية
بنحو � 91ألف طن من املتكثفات،

وقد بلغ �إجمايل كميات الربوبان
التجاري املنتجة من املجمع نحو
� 360ألف طن مت ت�صديرها بالكامل
للأ�سواق العاملية.
و�أع��ل��ن وزي���ر ال��ب�ترول امل�رصي
ط��ارق امل�لا ،خ�لال �شهر فرباير
املا�ضي� ،أن م�رص ت�أمل يف و�صول
�إنتاج حقل ظهر العمالق للغاز يف
البحر املتو�سط �إلى ذروته البالغة
 3مليارات قدم مكعبة يومي ًا بنهاية
 .2019وت�سعى م�رص �إلى ت�رسيع
الإن��ت��اج م��ن حقولها املكت�شفة
حديث ًا ،بعد �أن �أعلنت توقفها عن
اال�سترياد نهاية  ،2018و�سعيها
للتحول �إلى مركز �إقليمي للطاقة.

وت�ضم اللجنة الوزارية امل�شرتكة ال�سعودية ورو�سيا والكويت
والعراق والإمارات واجلزائر ونيجرييا وكازاخ�ستان وتعمل على
متابعة م�ستويات �إنتاج الدول امل�شاركة يف �سبيل ا�ستقرار �أ�سواق
النفط.
وي�شارك يف االجتماع بالإ�ضافة �إل��ى الأع�ضاء وزراء الطاقة
والبرتول يف عمان والبحرين وفنزويال وليبيا وجنوب ال�سودان
و�أذربيجان وبروناي ومنظمة «�أوبك».

ق��ال وزي���ر ال��ط��اق��ة الرو�سي
الك�سندر نوفاك �إن ثمة خيارات
خمتلفة �أم���ام �أع�ضاء منظمة
�أوب���ك واملنتجني امل�ستقلني
ب�ش�أن اتفاق �إنتاج النفط من
بينها زيادة الإنتاج يف الن�صف
الثاين من العام .وقال نوفاك
�إنه بحث الو�ضع يف ال�سوق مع
نظريه ال�سعودي خالد الفالح
و�إن الطرفني ملتزمان بتن�سيق
الإنتاج .وتناول نوفاك ق�ضية
النفط امللوث يف خط �أنابيب
دروغ��ب��ا ق��ائ�لا �إن االم����دادات
لبولندا من خالل اخلط بد�أت
�أم�س.

الغضبان :كنا بصدد اتفاق مع «إكسون»
لكن خروجها أبطأ الوتيرة
ق��ال وزي��ر النفط العراقي ثامر
الغ�ضبان �إن ال��ع��راق و�إك�سون
موبيل كانا قد اقرتبا ب�شدة من
�إبرام اتفاق نفطي كبري ولكن قرار
�إك�سون �إجالء موظفيها الدوليني
من حقل «غ��رب القرنة � »1أبطا
وترية التقدم.
وقال الغ�ضبان يف اجتماع نفطي يف
جدة م�شريا �إلى وثيقة �أولية �ستحدد
�رشوط التعاون يف م�رشوع اجلنوب
املتكامل «لو كنا قد انتهينا منها
لكنا وقعنا بروتوكول االتفاقية.
لكنهم خرجوا الآن من البالد فلماذا
�أهرع خلفهم؟».
وي��ق��ول م�س�ؤولو نفط عراقيون
�إن �إك�سون �أجلت جميع موظفيها
الأجانب من حقل غرب القرنة 1
وعددهم  60تقريبا ،ولدى �رشكة
النفط الأمريكية الكربى عقد طويل

• ثامر الغضبان

الأمد لتطوير احلقل،وجاءت تلك
اخل��ط��وة بعد �أي���ام م��ن ا�ستدعاء
وا�شنطن املوظفني غري ال�رضوريني
من �سفارتها ببغداد.
وتكثف الواليات املتحدة �ضغوطها

سعر سلة خامات «أوبك» تراجع
إلى  72.57دوالراً للبرميل
ك�شفت منظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوب��ك» �أم�س ان
�سعر �سلة خاماتها تراجع �أربعة �سنتات لي�صل �إلى
 72.57دوالر ًا للربميل مقابل  72.61دوالر ًا للربميل
اخلمي�س املا�ضي.
وذكرت ن�رشة وكالة انباء «اوبك» ان املعدل ال�شهري
ل�سعر �سلة خاماتها بلغ  70.78دوالر ًا للربميل يف ابريل
مقابل  66.37دوالر ًا يف مار�س ما الذي ي�شري الى ان
�سعر ال�سلة �سجل منذ بداية العام احلايل وحتى نهاية
اال�سبوع املا�ضي  70.98دوالر ًا للربميل.
كما ا�شارت ن�رشة «اوبك» �إلى ان املعدل ال�سنوي ل�سعر
ال�سلة للعام املا�ضي �سجل  52.43دوالر ًا للربميل.
وت�ضم �سلة «اوبك» التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة
االنتاج  14نوعا بينها خ��ام «�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«ج�يرا���س��ول» االن��غ��ويل و«اوري���ن���ت» االك����وادوري
وزافريوغينيا اال�ستوائية وراب��ي اخلفيف «الغابون»
وخام جينو «الكونغو« وخام مربان الإماراتي.يذكر ان
اتفاقا مربما بني وزراء نفط «�أوبك» ومنتجني م�ستقلني
يق�ضي بان تخف�ض املنظمة انتاجها بواقع � 800ألف
برميل يوميا اي بن�سبة  %2.5من انتاج كل دولة ع�ضو.
كما يق�ضي ب�أن تقل�ص الدول الـ 11من خارج «�أوبك»
م�ستويات انتاجها بواقع  400الف برميل يوميا �أي
بن�سبة  %2من انتاج كل منها.

ع��ل��ى �إي�����ران ب��ف��ر���ض م��زي��د من
العقوبات ،خا�صة على �صادراتها
النفطية ،ويعتمد العراق ب�شدة
على الغاز الطبيعي الإي��راين يف
�إمداداته من الكهرباء التي تُ �ستنزف
خالل �شهور ال�صيف احلارة.
وقال الغ�ضبان �إن ثمة �سبال ميكن
للعراق من خاللها تعوي�ض �إمدادات
الغاز الإيرانية �إذا مت خف�ضها،
ومنها ا�ستغالل خم��زون��ات زيت
الغاز يف بع�ض حمطات الكهرباء،
لكن مل يطر�أ تغري على الإمدادات
حتى الآن.وذكر الغ�ضبان يف �إطار
منف�صل �أن العراق ميكنه حاليا
�إنتاج خم�سة ماليني برميل يوميا
من النفط.و�أ�ضاف �أن العراق ينتج
حاليا نحو  4.5مليون برميل يوميا
وهو معدل الإنتاج الذي اتفق عليه
يف دي�سمرب من العام املا�ضي.

«بابكو» :اتفاق تمويل

لزيادة الطاقة التكريرية
لـ 380ألف برميل

ذك��رت �رشكة نفط البحرين «بابكو» التي
تديرها الدولة� ،أنها انتهت من اتفاق متويل
قيمته ع��دة مليارات من ال���دوالرات بهدف
زيادة طاقتها التكريرية �إلى � 380ألف برميل
يوميا من � 267ألفا حاليا .والبحرين منتج
�صغري للنفط غري ع�ضو مبنظمة �أوبك ولديها
احتياطيات نفطية م�ؤكدة تبلغ  124.6مليون
برميل .وحت�صل البحرين على �إيراداتها من
النفط من حقلني هما حقل البحرين الربي
وحقل �أبو �سعفة البحري ،الذي تتقا�سمه مع
ال�سعودية.وي�أتي نحو  %88من اخلام الذي
تكرره بابكو من ال�سعودية والبقية من حقل
البحرين .وقالت بابكو يف بيان� ،إن��ه من
املتوقع �أن تنتهي ال�رشكة من زيادة طاقتها
التكريرية بحلول .2022ومل تك�شف بابكو عن
حجم التمويل ،لكن م�صادر قالت من قبل ب�أنه
يتجاوز  4مليارات دوالر .وقالت بابكو �إن 5
من وكاالت االئتمان والت�صدير واالحتادات من
 21بنكا جتاريا �شاركوا يف التمويل .و�أ�ضافت
�أن بي�.إن.بي باريبا و�إت�ش�.إ�س.بي�.سي ميدل
�إي�ست وفريو�س بارترنز يوجهون امل�شورة
لل�رشكة ب�ش�أن ال�صفقة.

