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تطبيق ًا الستراتيجية 2040

«الكيماويات البترولية» :تدشين مصنع «اإليثيلين جاليكول» بأميركا
�أعلنت �رشكة �صناعة الكيماويات
ال��ب�ترول��ي��ة ع���ن االن��ت��ه��اء من
تنفيذ م�رشوع م�صنع �إنتاج مادة
الإي��ث��ي��ل�ين ج�لاي��ك��ول يف والي��ة
تك�سا�س ب��ال��والي��ات املتحدة
الأمرييكية ل�رشكة «�أم �إي غلوبال»
واململوكة بالكامل ل�رشكة �إيكويت
للبرتوكيماويات وال��ت��ي متتلك
فيها �رشكة �صناعة الكيماويات
البرتولية ن�سبة .%42.5
و�أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
�صناعة الكيماويات البرتولية
مطلق العازمي يف ت�رصيح �صحايف
مبنا�سبة االحتفالية التي �أقيمت
يف الواليات املتحدة لق�ص �رشيط
االف��ت��ت��اح ب���أن��ه مت و���ض��ع حجر
�أ�سا�س امل����شروع يف الثامن من
�أغ�سط�س  2016مل����شروع �رشكة
�أم �إي جلوبال «�إح��دى ال�رشكات
التابعة بالكامل ل�رشكة �إيكويت
للبرتوكيماويات» يف والية تك�سا�س
ب��ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
لإنتاج م��ادة الإيثيلني جاليكول
بطاقة ا�ستيعابية تبلغ � 750ألف
طن م�تري �سنوياًوبتمويل ذاتي
بتكلفة �إجمالية تبلغ  1.2مليار
دوالر  ،حيث مت االنتهاء من جميع
الأعمال امليكانيكية للم�رشوع يف
� 23أغ�سط�س املا�ضي ح�سب اخلطة
وامليزانية املعتمدة ،حيث يعترب

العازمي :الطاقة
االستيعابية 750
ألف طن متري سنوي ًا
بكلفة إجمالية
 1.2مليار دوالر

• العازمي و�إدارة الكيماويات البرتولية خالل امل�شاركة يف افتتاح امل�صنع

�أول م�رشوع جديد تقوم ب�إن�شائه
�رشكة �إيكويت للبرتوكيماويات
خارج الكويت.
و�أو�ضح العازمي �أن امل�رشوع ي�أتي
ك�أول م�رشوع ي�ستفيد من طفرة الغاز

ال�صخري «اللقيم الأ�سا�سي لإنتاج
البرتوكيماويات» يف الواليات
املتحدة الأمريكية ب�أ�سعار تناف�سية
وبيئة ا�ستثمارية ممتازة تزيد من
فر�ص جناح امل�رشوع وتعزز دور

دول مجلس التعاون حريصة على إبراز مشاريعها
بمجاالت الطاقة

برميل النفط
الكويتي ارتفع
إلى  62.21دوالراً
ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي
� 76سنتا يف تداوالت �أول من �أم�س
 62.21دوالر ًا مقابل  61.45دوالر ًا
ل��ل�برم��ي��ل يف ت�����داوالت االثنني
املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف اال���س��واق العاملية انخف�ض
ب��رن��ت � 21سنتا ليتحدد �سعر
الت�سوية عند  62.38دوالر ًا للربميل
يف حني اغلقت العقود االجلة للخام
االمريكي غرب تك�سا�س الو�سيط
منخف�ضة � 45سنتا ال��ى 57.40
دوالر ًا للربميل.

• ارتفاع �أ�سعار النفط الكويتي

نوفاك« :أوبك »+ستبحث تباطؤ
الطلب العالمي على النفط

• �ألك�سندر نوفاك

�رشكة �أم �إي غلوبال و�رشكة �إيكويت
للبرتوكيماويات كثاين �أكرب منتج
ملادة الإثلني جاليكول على م�ستوى
العامل.
وقال العازمي �إن امل�رشوع يعترب

�أحد امل�شاريع التي تعمل عليها
ال����شرك��ة ح��ال��ي� ًا وذل���ك حتقيق ًا
ال�سرتاتيجيتها  2040والتي
مت�ضي قدم ًا فيها للنمو يف �صناعة
البرتوكيماويات من خالل التو�سع

يف م�����ش��اري��ع البرتوكيماويات
الأ�سا�سية وال��دخ��ول يف �صناعة
البرتوكيماويات املتخ�ص�صة داخل
وخ���ارج الكويت وذل��ك لتحقيق
قيمة م�ضافة مل����وارد الكويت

ال��ه��ي��دروك��رب��ون��ي��ة وال��ت��ن��وع يف
م�صادر الدخل للدولة.
و�أ�شار العازمي �إل��ى �أن ال�رشكة
تقوم حاليا بدرا�سة وتنفيذ العديد
م��ن امل�شاريع ال��ت��ي م��ن �ش�أنها
حتقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية،
مثل م�رشوع لإنتاج  550الف طن
�سنوي ًا من البويل بروبيلني يف
كندا باملنا�صفة مع �رشكة مببينا
الكندية ،م����شروع الأوليفينات
الرابع يف الكويت ،م�رشوع البويل
ب��روب��ي��ل�ين يف كوريااجلنوبية
وم�رشوع الربوبيلني والربوبيلني
�أوك�سايد بالتعاون مع �رشكة «ا�س.
كي�.سي» الكورية بالإ�ضافة �إلى
اال�ستحواذ على م�صانع قائمة يف
دول �آ�سيوية.
و�أو�ضح العازمي �أن الرتكيز
ع��ل��ى ن�����ش��اط البرتوكيماويات
و�إعطاءه الأولوية من قبل م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية يعد من �أبرز
العوامل التي ت ��ؤدي �إل��ى تطوير
ال�رشكة ب�شكل خا�ص والقطاع
النفطي ب�شكل عام ،حيث �أنه ي�ساهم
بن�سبة  % 70من الناجت املحلي
الإجمايل لل�صناعات الغري نفطية
ل��دول��ة الكويت ،يحقق �أرباحا
م�ستدامة للكويت بالإ�ضافة �إلى
النمو امل�ستمر يف الطلب العاملي
على منتجات البرتوكيماويات.

ق���ال وزي���ر ال��ط��اق��ة الرو�سي
�ألك�سندر نوفاك ام�س �إن��ه قلق
ب�ش�أن تباط�ؤ االقت�صاد العاملي
و�إن حتالف �أوبك� +سيبحث اليوم
تباط�ؤ الطلب على النفط.
و�أ�ضاف �أن��ه ال توجد مقرتحات
ج��دي��دة لتغيري �أح��ج��ام �إنتاج
النفط يف �إطار االتفاق العاملي،
لكن املجموعة قد تناق�ش معايري
قيا�س جديدة ملراقبة االتفاق.
و�أكد انه ووزير الطاقة ال�سعودي
اجل��دي��د الأم�ي�ر عبدالعزيز بن
�سلمان مل يناق�شا �آل��ي��ات �سعر
النفط يف اجتماعهما �أول �أم�س،
وفقا ملا ذكرته وك��االت �أنباء

رو�سية.
وبح�سب التقارير ،ذكر نوفاك
�أي�����ض��ا �أن �سعر النفط احل��ايل
حتدده ال�سوق ،م�ضيفا �أنه بحث
مع الأم�ير عبدالعزيز التعاون
�ضمن التحالف بني منظمة �أوبك
وبع�ض املنتجني امل�ستقلني.
ونقلت وكالة انرتفاك�س للأنباء
عن نوفاك قوله« :بالطبع حتدثنا
ع��ن الأ���س��ع��ار �أي�����ض��ا ،ولكننا
مل نناق�ش امل�سائل املتعلقة
باحلاجة لتغيري �أي �شيء يخ�ص
الأ�سعار .ال�سوق حتدد الأ�سعار،
ومهمتنا مراقبة تنفيذ االتفاق
والعوامل الأ�سا�سية يف ال�سوق».

قمة «التصنيع والتجارة المستقبلية» في دبي
تناقش الذكاء االصطناعي

• جانب من قمة الت�صنيع والتجارة امل�ستقبلية

انطلقت «قمة الت�صنيع والتجارة امل�ستقبلية ،»2019
التي تنظمها م�ؤ�س�سة دبي لتنمية ال�صادرات التابعة
لدائرة التنمية االقت�صادية بالتعاون مع �رشكة
«�إك�سبو تريد ميدل �إي�ست» ،يومي  10و� 11سبتمرب
مب�شاركة نخبة من اخلرباء و�صناع القرار حمليا
وعامليا يف القطاع ال�صناعي والتجاري.
وعرب املدير العام ملدينة دبي ال�صناعية �سعود
�أب��وال�����ش��وارب ،عن فخره مل�شاركة املدينة يف
فعاليات «قمة الت�صنيع والتجارة امل�ستقبلية »2019
يف دبي ،الفتا �إلى �أن امل�شاركة متثلت يف تبادل
النقا�ش خالل حلقة حوارية حول« :ا�سرتاتيجية دبي
ال�صناعية .»2030
و�أ�شار «�أبو ال�شوارب» �إلى �أنه متت مناق�شة �أهم
التحديات التي تواجهها اجل��ه��ات العاملة يف
القطاع ال�صناعي يف دبي ،و�أهم املبادرات التي مت

ا�ستحداثها لو�ضع حلول مبتكرة لهذه التحديات.
وبدوره� ،أو�ضح املدير العام ملجمع دبي للعلوم
مروان عبدالعزيز� ،أن املجتمع ي�ضم �أكرث من 350
�رشكة ،ما بني �رشكات نا�شئة وعاملية ،ويتم تقدمي
خمتلف اخلدمات لت�سهيل عملهم منذ مرحلة الإنتاج
وحتى التوزيع والت�سويق .و�أ�ضاف عبدالعزيز �أن
املجمع �أي�ضا يعمل على �سن القوانني وو�ضع الأطر
لتنظيم عمل هذه ال�رشكات ،بالتن�سيق مع اجلهات
الرقابية .بينما �أكد مدير واحة ال�صجعة ال�صناعية
�سعيد ال�سويدي� ،أن دور الواحة يكمن يف توفري بيئة
متكاملة ومعا�رصة للم�ستثمرين ،حتقيقا لال�ستدامة
الت�شغيلية يف امل�ستقبل .ولفت ال�سويدي �إلى �أن
م�رشوع ال�صجعة ميتد على � 14ألف قدم مربعة،
وي�شتمل على وحدات �صناعية متنوعة بني الثقيل
واخلفيف ومتعدد اال�ستخدام.

اكد م�س�ؤول خليجي �أم�س حر�ص
جمل�س التعاون اخلليجي على
ابراز ان�شطته وم�شاريعه التنموية
امل�شرتكة يف جم���االت الطاقة
وا�ستدامتها.
ج��اء ذل��ك على هام�ش م�شاركة
الأمانة العامة للمجل�س بجناح
خا�ص يف املعر�ض امل�صاحب
مل�ؤمتر الطاقة العاملي الذي
يعقد حاليا يف ابوظبي مب�شاركة
 72وزي��را للطاقة و 500رئي�س
تنفيذي ميثلون  150دولة.
وقال املدير العام ملكتب هيئة
ال�ش�ؤون االقت�صادية والتنموية
مبجل�س التعاون اخلليجي خالد
�آل ال�شيخ يف ت�رصيح �صحايف �إن
اجلناح ي�ستعر�ض املو�ضوعات
واخلطط وامل�شاريع واال�صدارات
اخلليجية امل�شرتكة املتعلقة
ب��ال��ط��اق��ة وال��ط��اق��ة املتجددة
والنظيفة.
وا���ض��اف �آل ال�شيخ ان اجلناح
يت�ضمن ع���ددا م��ن القطاعات
والهيئات واملنظمات التابعة
لالمانة العامة للمجل�س واملعنية
بتحقيق التكامل االقت�صادي
والتنموي يف خمتلف قطاعات
الطاقة املختلفة.

واو�ضح ان من ابرز تلك القطاعات
امل�����ش��ارك��ة م��رك��ز االع��ت��م��اد
اخلليجي وهيئة التقيي�س لدول
جمل�س التعاون ومركز االح�صاء
اخل��ل��ي��ج��ي وم��ن��ظ��م��ة اخلليج
لال�ست�شارات ال�صناعية ومركز
اجلودة اخلليجي.
وذك��ر ان ه��ذه امل�شاركة تعد
االولى من نوعها يف امل�ؤمترات
العاملية والتي جاءت بناء على
ال��دع��وة الكرمية التي تلقاها
امل��ج��ل�����س م��ن وزارة الطاقة
وال�صناعة االماراتية مبينا ان
امل�شاركة املقبلة جلناح االمانة
يف املجل�س �ستكون ب�شكل مميز
وذلك خالل معر�ض «اك�سبو دبي
.»2020
من جانبه ق��ال اخ�صائي ادارة
املوا�صفات واملقايي�س بهيئة
التقيي�س اخلليجية عبدالعزيز
ال�����ش��وي��ع��ر �إن ال��ه��ي��ئ��ة تهدف
ال��ى توحيد ان�شطة التقيي�س
واملوا�صفات الفنية للمنتجات
واخل��دم��ات مب��ا ي�ضمن �سالمة
امل�ستهلك والبيئة ودعم االقت�صاد
اخلليجي يف امل�شاريع الهادفة
للطاقة.
واو���ض��ح ال�شويعر ان الهيئة

• خالد �آل ال�شيخ

ا�صدرت نحو  350الئحة وموا�صفة
قيا�سية خليجية ملواكبة اهداف
التنمية امل�ستدامة يف منتجات
الطاقة املتجددة والنفط والغاز
واج��ه��زة ال��ت�بري��د وال�سيارات
واالط��ارات وذل��ك تفعيال للر�ؤى
االقت�صادية الطموحة الى حتقيق
امل��زي��د م��ن ال��رخ��اء واالزده���ار
الجيال و�شعوب دول املجل�س.
من جانبه قال رئي�س مكتب ادارة
اال�سرتاتيجية مبركز االعتماد
اخلليجي حممد اجلعيد �إن املركز
يهدف الى تعزيز البنية التحتية

للجودة وثقة امل�ستهلك والرقابة
على الواردات لل�سوق اخلليجية
امل�شرتكة وتنمية ال�صادرات
اخلليجية وت�شجيع املناف�سة
العادلة ل�صناعاتها وتطويرها.
وا�ضاف اجلعيد ان املركز الذي
حتظى ان�شطته باالعرتاف الدويل
م��ن املنظمة الدولية العتماد
املختربات «�أي.ال�.أي����.س���ي»
يلبي احتياجات الدول االع�ضاء
ملا له من اقت�صاديات متعددة
كما انه يعمل على تطوير كافة
الوثائق واجراءات العمل وت�أهيل
املقومني الفنيني.
ولفت الى ان املركز �أبرم العديد
من اتفاقيات التعاون ومذكرات
التفاهم مع مراكز وجهات االعتماد
ح��ول ال��ع��امل لتحقيق التكامل
وال��ت��ع��اون ب�ين ه���ذه اجلهات
لتنفيذ الفعاليات امل�شرتكة
وتبادل املعلومات والدرا�سات
و�ضمان امل�صالح املتبادلة على
امل�ستويني االقليمي والدويل.
وبني ان املركز يقدم خدماته يف
جماالت عدة منها اعتماد خمتربات
ال��ف��ح�����ص وج���ه���ات التفتي�ش
واخ��ت��ب��ارات الكفاءة و�شهادات
املنتجات.

رفعت إنتاجها خالل أغسطس بقيادة  4دول

«أوبك» تخفض تقديرات نمو الطلب العالمي على النفط
خف�ضت منظمة �أوبك تقديرات منو
الطلب العاملي على النفط خالل
العامني احلايل واملقبل لل�شهر
الثاين على التوايل ،فيما رفعت
توقعات املعرو�ض النفطي من
اخلام عن عام .2019
و�أعلنت منظمة ال��دول امل�صدرة
للنفط يف تقريرها ال�شهري عن
�أغ�سط�س  ،وال�صادر �أم�س� ،أن
الطلب العاملي على اخل��ام من
املتوقع �أن ينمو بنحو 1.02
مليون برميل يومي ًا يف العام
احل��ايل وه��و �أق��ل بنحو � 80ألف
برميل يومي ًا عن تقديرات ال�شهر
املا�ضي.
ويعزى التقرير خف�ض تقديرات
الطلب العاملي على النفط �إلى
البيانات االقت�صادية التي جاءت
�أ�ضعف من املتوقع يف الن�صف
الأول من  2019من مراكز الطلب
العاملي املتنوعة بالإ�ضافة �إلى
توقعات تباط�ؤ من��و االقت�صاد
خالل الفرتة املتبقية من العام.
وبالن�سبة لتوقعات عام ،2020
ترى املنظمة �أن الطلب العاملي
على النفط �سوف ينمو بنحو 1.08
مليون برميل يومي ًا .وتعترب
هذه التقديرات �أقل بنحو � 60ألف
برميل يومي ًا عن �أرق��ام ال�شهر
امل��ا���ض��ي ،وه���و م��ا ي��رج��ع يف
الأ�سا�س �إلى التغريات امل�صاحبة
لآف��اق االقت�صاد العاملي للعام
املقبل.
ووفق ًا لتقرير �أوبك ،ف�إن الطلب

• زيادة �إنتاج دول «�أوبك»

العاملي على النفط يف العامني
احل��ايل واملقبل يتوقع �أن يبلغ
 99.84و 100.92مليون برميل
ي��وم��ي� ًا على ال�ترت��ي��ب .وفيما
يتعلق بتوقعات الطلب على خام
�أوبك ،ف�أو�ضح التقرير ال�شهري
للمنظمة �أنه مت تعديله باخلف�ض
كذلك لي�صبح  30.6مليون برميل
يومي ًا يف هذا العام وهو �أقل بنحو
مليون برميل يومي ًا عن م�ستويات
عام .2018
يف حني �أن تقديرات الطلب على
خ��ام �أوب��ك عن ع��ام  2020ظلت
ثابتة عند  29.4مليون برميل
يومي ًا وهو �أقل بنحو  1.2مليون
برميل يومي ًا عن م�ستويات العام
احل��ايل .وعلى اجلانب الآخ��ر،
ف����إن منظمة �أوب���ك ق��ام��ت برفع

تقديرات منو املعرو�ض النفطي
من خارجها لعام  2019بنحو 10
�آالف برميل يومي ًا لي�صبح 1.99
مليون برميل يومي ًا .بينما خف�ضت
املنظمة تقديرات منو املعرو�ض
النفطي من خارج �أوبك عن العام
املقبل لي�صبح  2.25مليون برميل
يومي ًا وهو �أقل بنحو � 136ألف
برميل يومي ًا عن تقييمات ال�شهر
املا�ضي.
ورفعت منظمة �أوبك �إنتاجها من
النفط يف ال�شهر املا�ضي مبقدار
� 136ألف برميل يومي ًا ،بقيادة
 4دول .وك�شفت منظمة ال��دول
امل�صدرة للنفط «�أوبك» يف تقريرها
ال�شهري ال�صادر ام�س �أن متو�سط
الإنتاج لدى �أع�ضائها �سجل م�ستوى
 29.741مليون برميل يومي ًا يف

�أغ�سط�س املا�ضي ،مقابل م�ستوى
 29.605مليون برميل يومي ًا يف
يوليو.
وقادت ال�سعودية زيادة الإنتاج
يف ال�شهر املا�ضي وذلك بارتفاع
مبقدار � 118أل��ف برميل يومي ًا
عند  9.805ماليني برميل يومي ًا.
وج����اءت ن��ي��ج�يري��ا يف املركز
الثاين من حيث م�ستويات زيادة
الإن��ت��اج مبقدار � 86أل��ف برميل
يومي ًا عند م�ستوى  1.866مليون
برميل يومي ًا� .أما العراق فرفعت
الإن��ت��اج مبقدار � 43أل��ف برميل
يومي ًا لي�صل �إلى  4.779ماليني
برميل يومي ًا .كما زادت الإمارات
�إنتاجها انفطي بنحو � 11ألف
برميل يومي ًا لي�سجل م�ستوى
 3.085مليون برميل يومي ًا.

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض مخزونات الخام األميركية
ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س بعد تقرير للقطاع قال
�إن خمزونات اخلام الأمريكية انخف�ضت الأ�سبوع
املا�ضي مبا يزيد على مثلي الكمية التي توقعها
حمللون ،وارتفعت العقود الآجلة خلام القيا�س
العاملي برنت � 40سنتا �أو � % 0.6إلى  62.78دوالر
للربميل ،بينما زادت العقود الآجلة خلام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي � 37سنتا �أو � % 0.6إلى
 57.77دوالر ًا للربميل.
و�أغلقت الأ�سعار منخف�ضة �أول �أم�س� ،إذ تعر�ضت
ل�ضغوط بفعل تكهنات بعودة اخل��ام الإي��راين
اخلا�ضع للعقوبات �إلى ال�سوق عقب حترك الرئي�س

الأم�يرك��ي دون��ال��د ترامب لإق��ال��ة ج��ون بولتون
م�ست�شار الأم��ن القومي الأمريكي و�أح��د ال�صقور
البارزين فيما يتعلق بامل�س�ألة الإيرانية.
لكن الأ�سعار زادت بعد �أن �أظهرت بيانات من
معهد البرتول الأمريكي �أول �أم�س هبوط خمزونات
النفط اخل��ام والبنزين يف ال��والي��ات املتحدة
الأ�سبوع املا�ضي ،بينما ارتفعت خمزونات نواجت
التقطري.
و�أظهرت بيانات من املعهد تراجع خمزون اخلام
 7.2ماليني برميل للأ�سبوع املنتهي يف ال�ساد�س
من �سبتمرب �إلى  421.9مليون برميل ،بينما توقع

حمللون انخفا�ضه بواقع  2.7مليون برميل.
و�صعدت الأ�سعار بقوة قبل �إقالة بولتون ،بعد �أن
تلقت الدعم عقب �أن قال وزير الطاقة ال�سعودي
اجلديد الأمري عبد العزيز بن �سلمان �إن �سيا�سة
اململكة النفطية لن تتغري و�إن اتفاقا مع منتجني
�آخرين خلف�ض الإنتاج مبقدار  1.2مليون برميل
يوميا �سيظل م�ستمرا .وهبطت ���ص��ادرات �إيران
النفطية ب��أك�ثر م��ن  % 80ب�سبب �إع���ادة فر�ض
الواليات املتحدة عقوبات على طهران بعد �أن قرر
ترامب العام املا�ضي االن�سحاب من االتفاق النووي
املربم يف عام  2015بني �إيران وقوى عاملية.

