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بورسلي رئيس ًا تنفيذي ًا لـ «البترول الكويتية العالمية»  ...والبدر للتسويق العالمي

القرار يأتي بعد عقود من العمل واإلنتاج

التشغيل التجاري لمصفاة فيتنام الشهر المقبل
بطاقة تكريرية  200ألف برميل يومي ًا

«الكيماويات البترولية» :خطط متكاملة
إلغالق مصانع األسمدة مارس المقبل

كتب حممد �إبراهيم :

• بخيت الرشيدي

• نبيل بورسلي

قال املتحدث الر�سمي با�سم القطاع
النفطي ال�شيخ ط�لال اخل��ال��د ان
جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية �أ�صدر ق��رار ًا �أم�س يق�ضي
بتعيني نبيل بور�سلي رئي�س ًا تنفيذي ًا
ل�رشكة البرتول الكويتية العاملية
خلف ًا للوزير بخيت الر�شيدي ،الذي
تقلد حقيبة وزارة النفط ووزارة
الكهرباء واملاء.
و�أ�ضاف اخلالد �أن القرار ت�ضمن
ترقية ول��ي��د ال��ب��در �إل���ى من�صب
الع�ضو املنتدب للت�سويق العاملي
ليتولى امل�س�ؤولية بدي ً
ال عن نبيل
بور�سلي ،على �أن يعمل بهذا القرار
من تاريخه.
وك�شفت م�صادر لـ «ال�شاهد» ان
�رشكة البرتول الكويتية العاملية
ت�ستعد للت�شغيل التجاري مل�صفاة
فيتنام خالل ال�شهر املقبل 2018
بطاقة تكريرية تبلغ � 200ألف
برميل يوميا ،م�ؤكده ان الطاقة
التكريرية لل�رشكة �ست�صل �إلى 300
�ألف برميل يوميا لكامل امل�صايف
التي تديرها خالل الربع الأول من
العام احلايل .
و�أو���ض��ح��ت امل�����ص��ادر �أن ال�رشكة
تخطط مل�ضاعفة الطاقة التكريرية

للم�صفاة لت�صل �إلى � 400ألف برميل
يوميا خ�لال الن�صف ال��ث��اين من
العام احلايل ،مبينة ان «البرتول
الكويتية العاملية» لديها خطة
طموحة للتو�سع ال �سيما �أن هناك
م�شاريع عديدة يتم درا�ستها �إ�ضافة
�إل��ى م����شروع م�صفاة «ال��دق��م» يف
�سلطنة عمان ال��ذي �سيتم ت�شغيله
العام املقبل.
وتوقعت االنتهاء من �إجراءات قر�ض
بقيمة  5مليارات دوالر من البنوك
العاملية لالنتهاء من متويل م�رشوع
م�صفاة «ال��دق��م» يف �سلطنة عمان
تابعة ل�رشكة البرتول الكويتية
العاملية خالل الربع الأول من العام
احلايل ،و�ستبلغ طاقتها التكريرية
� 230ألف برميل يوميا ،على ان يتم
بدء العمل يف امل�صفاة خالل الن�صف
الثاين .
وتعتزم م�ؤ�س�سة البرتول تعديل
�إ�سرتاتيجيتها النفطية لت�ستهدف
الو�صول بالطاقة الإنتاجية �إلى
 4.750ماليني برميل يوميا فى 2040
بدال من �أربعة ماليني برميل يوميا
فى  ،2030وت�ضمن الإ�سرتاتيجية
اجلديدة القدرة على �إنتاج � 500ألف
برميل يوميا من املنطقة املحايدة
مع ال�سعودية و 4.250ماليني برميل
يوميا داخل الكويت.

• الشيخ طالل اخلالد

الأك�بر يف التاريخ ،ومن املتوقع
�أن جتمع ما ي�صل �إلى  100مليار
دوالر ،مت�ضي قدما.
وكان الأم�ير حممد بن �سلمان قال
يف �أكتوبر املا�ضي ،ب�أن العملية
ما زالت مت�ضي على م�سار التنفيذ

وسط تحسن القطاعات االقتصادية

النفط يستقر عند
 68دوال ًرا الرتفاع
الطلب وتراجع المخزون

دوالرا للربميل من خام
ا�ستقر النفط �أم�س عند م�ستوى 68
ً
برنت على خلفية تراجع املخزونات الأمريكية والتزام �أوبك
بخف�ض الإنتاج والتوتر ال�سيا�سي يف �إيران.وبلغ خام برنت
مرتاجعا بـ � 28سنتًا فقط عن الإغالق
 67.99دوالر ًا للربميل،
ً
ال�سابق .واتفق اخلرباء ،على تلقي ال�سوق دفعة قوية من
حجم االلتزام باتفاق خف�ض الإنتاج والأو�ضاع يف �إيران،
ً
ملحوظا
كما �شهدت معدالت الطلب والنمو االقت�صادي حت�سنًا
يف الأ�سابيع الأخرية.و�أ�شار التقرير �إلى تراجع املخزونات
الأمريكية مبعدل  7.4ماليني برميل يف الأ�سبوع املا�ضي
�إلى  424مليونً ا وفقًا لإدارة معلومات الطاقة االمريكية،
انخفا�ضا قدره  % 20منذ االرتفاع التاريخي يف
وميثل ذلك
ً
املخزونات يف مار�س املا�ضي.

عام .2018
وق���ال م�����س ��ؤول��ون �إن البور�صة
املحلية وبور�صات دولية �أخرى
مثل ن��ي��وي��ورك ول��ن��دن وطوكيو
وهونغ كونغ من بني البور�صات
التي يجري درا�سة اختيارها للإدراج

• سالم العازمي

تراجع بنحو  1,2مليون برميل يومي ًا

• وليد البدر

تغيير في طرح «أرامكو» يسمح لمستثمرين
باالحتفاظ بأسهم مستقب ً
ال
قال م�صدر يف �رشكة �أرامكو �إن التغيري
الذي ن�رشته اجلريدة الر�سمية �ضمن
قرارات ملجل�س الوزراء �أم�س� ،أحد
متطلبات ال����شرك��ات املحلية يف
اململكة قبيل الإدراج.
و�أ�ضاف امل�صدر «كخطوة معتادة يف
عملية التجهيز للطرح العام الأويل يف
ال�سعودية،جرىتغيريو�ضع«�أرامكو»
ال�سعودية �إلى �رشكة م�ساهمة ،وهذا
ي�ضع الإطار الذي ي�سمح مل�ستثمرين
يف امل�ستقبل باالحتفاظ ب�أ�سهم يف
ال�رشكة �إلى جانب اجلهة امل�ساهمة
وهي احلكومة».
وغ�يرت ال�سعودية و�ضع �رشكة
�أرامكو لت�صبح �رشكة م�ساهمة ابتداء
من �أول «يناير» احلايل ،يف خطوة
رئي�سة لطرح عام �أويل خمطط له �أن
يكون هذا العام.
ومن املنتظر �أن مي�ضي بيع  % 5من
«�أرامكو» ال�سعودية قدما يف الن�صف
الثاين من عام  ،2018وهو عن�رص
حم��وري يف «ر�ؤي���ة  ،»2030وهي
خطة �إ���ص�لاح تهدف �إل��ى تقلي�ص
اعتماد االقت�صاد ال�سعودي على
النفط.
كما تعد خطوة مهمة ،حيث تظهر
�أن عملية ال��ط��رح ال��ع��ام الأويل،

قال مدير ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف �رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية
الكويتية �سامل العازمي �أم�س �إن ال�رشكة لديها خطط متكاملة لإغالق م�صانع
الأ�سمدة التابعة لها «ب�شكل �آمن» بنهاية مار�س املقبل.
و�أو�ضح ان ال�رشكة تعمل بكامل طاقتها الكمال عملية االغالق بالكفاءة
املطلوبة ومراعاة احلفاظ على �صحة و�سالمة العاملني وحماية املعدات.
و�أ�ضاف العازمي �أن �إغالق م�صانع الأ�سمدة ي�أتي بعد عقود من العمل والإنتاج
الفتا �إلى �أهمية دور «ال�صحة وال�سالمة والبيئة» يف عملية الإغالق ال�سيما
مايتعلق بدرا�سة املخاطر املحتملة �أثناء وبعد عملية الإغالق.
وحول دور الفرق امل�شاركة يف عملية االغالق قال �إن فريق الإغالق وحفظ
املعدات هو امل�س�ؤول عن الإغالق الآمن للم�صانع واملحافظة على �سالمة
املعدات ف�ضال عن حتييد خطورة املواد الكيماوية واحلفازة والتخل�ص
الآمن منها مبينا �أن مدة عمل الفريق تبد�أ من �إغالق امل�صانع وت�ستمر
�أربعة ا�شهر .وذكر �أن فريق �إدارة اخلدمات هو املعني بتوفري اخلدمات
املطلوبة للم�صانع بعد الإغالق وامل�ساعدة يف تفكيك معداتها والتخل�ص
منها ب�شكل �آمن م�ضيفا �أن عمل الفريق يبد�أ بعد �إغالق امل�صانع �إلى
�أن يتم ت�سليم �أر�ضها .وفيما يتعلق باجلهات التي تن�سق معها ال�رشكة
بغية احلفاظ على ال�صحة وال�سالمة والبيئة يف مرحلة الإغالق قال �إنه
يتم التعاون مع الهيئة العامة للبيئة وال�رشكة امل�س�ؤولة عن التعامل مع
خملفات امل�صانع وال�رشكات املتخ�ص�صة يف التعامل مع املواد احلفازة
والتخل�ص منها بطريقة �آمنة ف�ضال عن وزارة الكهرباء واملاء والهيئة
العامة لل�صناعة وحمطات تزويد املياه يف منطقة ال�شعيبة.

اجلزئي.
كما �أب��ق��وا ال��ب��اب مفتوحا �أم��ام
خيارات �أخرى من بينها تنفيذ �إدراج
ح�رصي يف البور�صة ال�سعودية
وطرح عام �أويل �إلى جانب اكتتاب
خا�ص مل�ستثمر ا�سرتاتيجي قبل
ال��ط��رح ال��ع��ام الأويل يف بور�صة
عاملية.
وذك���رت اجل��ري��دة الر�سمية� ،أن
الطرح العام الأويل �سيكون متوافقا
مع اللوائح املنظمة ل�سوق الأ�سهم
ال�سعودية والبور�صات العاملية
التي �سيتم �إدراج ال�رشكة فيها.
وتقود ال�سعودية ،الع�ضو الأكرب
يف منظمة �أوب��ك� ،أع�ضاء املنظمة
ومنتجي نفط �آخرين مثل رو�سيا
لتقييد �إمدادات النفط مبوجب اتفاق
عاملي خلف�ض الإنتاج يهدف �إلى
تقلي�ص املخزونات ورفع الأ�سعار.
ويف «ن��وف��م�بر» امل��ا���ض��ي ،اتفقت
«�أوب���ك» مع منتجني �آخ��ري��ن على
متديد خف�ض الإنتاج حتى نهاية
ع��ام  2018مع �سعيهم ال�ستكمال
التخل�ص من تخمة املعرو�ض من
اخل��ام يف الوقت ال��ذي ملحوا فيه
�إل��ى احتمال اخل���روج املبكر من
االتفاق �إذا احتدمت ال�سوق.

 %128التزام «أوبك» بتخفيضات
إنتاج النفط في ديسمبر
انتهى م�سح حديث �إل��ى �أن �أوبك
زادت م�ستوى االل��ت��زام باتفاق
خف�ض �إم��دادات النفط يف دي�سمرب
بفعل املزيد من الرتاجع يف �إنتاج
فنزويال وتخفي�ضات �إ�ضافية من
دول خليجية م�صدرة للخام ،ما
يظهر التزام ًا قوي ًا باالتفاق على
الرغم من ارتفاع الأ�سعار.
و�أظهر امل�سح �أن ن�سبة االلتزام
بالتخفي�ضات ارتفعت �إلى %128
من  % 125يف نوفمرب .و�ضخت
الإم��ارات نفط ًا يقل عن امل�ستوى
املحدد لها يف �أوب��ك وذلك للمرة
الأول����ى منذ دخ��ل االت��ف��اق حيز
النفاذ يف يناير  2017لتن�ضم �إلى
ال�سعودية والكويت.
وتخف�ض منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط «�أوب��ك» الإنتاج بنحو 1.2
م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل ي��وم��ي � ًا يف �إط���ار
اتفاق مع رو�سيا ومنتجني �آخرين
غري �أع�ضاء يف املنظمة .وي�ستمر
االتفاق حتى نهاية .2018
وب��ل��غ��ت �أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط �أع��ل��ى
م�ستوياتها م��ن��ذ م��اي��و 2015
ه��ذا الأ�سبوع بدعم من هبوط يف
املخزونات وقوة الطلب وارتفاع
م�ستوى ال��ت��زام �أوب���ك .وي�ستفيد
الكثري من املنتجني ،الذين ما
زالوا يعانون جراء انهيار الأ�سعار
يف  ،2014م��ن ارت��ف��اع الأ�سعار
والإيرادات الإ�ضافية.
وقال م�س�ؤول يف �إحدى دول �أوبك
عن ارتفاع �سعر النفط يف مطلع
العام احل��ايل «كلنا �سعداء به».
وال يظهر امل�سح �أي �إ���ش��ارة �إلى
�أن املنتجني ي��زي��دون الإم���دادات

لال�ستفادة من ارتفاع الأ�سعار �أو
لتعوي�ض االنخفا�ض يف فنزويال
حيث يرتاجع الإنتاج يف ظل �أزمة
اقت�صادية.
ويف ال�سابق قل�ص �ضعف االلتزام
مع ارتفاع الأ�سعار فعالية اتفاقات
�أوبك.وخف�ضت ال�سعودية� ،أكرب
م�صدر للنفط ،الإنتاج بح�سب م�صادر
يف امل�سح عزت ذلك �إل��ى ا�ستقرار
�أو انخفا�ض يف ال�صادرات وتراجع
�أن�شطة التكرير ،ما يزيد من تراجع

الإم��دادات عن امل�ستوى امل�ستهدف
للمملكة يف �أوبك.و�أظهر امل�سح �أن
الإنتاج يف فنزويال ،التي يتعط�ش
قطاع النفط بها للتمويل ب�سبب
�أزم��ة �سيولة ،وا�صل الرتاجع عن
امل�ستوى امل�ستهدف لها يف �أوبك.
وكانت ال�صادرات وعمليات التكرير
قد انخف�ضت يف دي�سمرب.وخف�ضت
الإم��ارات ،الرئي�س املقبل لأوبك،
الإنتاج جمدد ًا وحققت �أعلى م�ستوى
التزام حتى الآن وفق ًا للم�سح.

يتوج الفائزين
«التجاري»
ّ
بحساب النجمة
ن��ظ��م ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري مهرجان
ال�سحب على اجل��ائ��زة الكربى
«حل�ساب النجمة» وال�سحب الأخري
على �سيارة مر�سيد�س كوبيه حلملة
«حول راتبك على التجاري» ،حيث
�أقيم احلدث مبجمع الأفنيوز و�سط
�أجواء احتفالية وترفيهية و�إقبال
جماهريي الفت ومبتابعة مبا�رشة
عرب �أثري �إذاعة نب�ض الكويت 88.8
وعرب مواقع التوا�صل االجتماعي
للم�شاهري عبدالله بوفتني ومع حمد
قلم ،وبح�ضور ممثل وزارة التجارة
وال�صناعة عبدالعزيز ا�شكناين.
وق��د �شهد املهرجان العديد من
املفاج�آت والعرو�ض والأن�شطة
ال�ترف��ي��ه��ي��ة ب��ح�����ض��ور ق��ي��ادات
وم�س�ؤولني من البنك التجاري يف
مقدمتهم مدير عام قطاع االئتمان
التجاري ومدير عام قطاع اخلدمات
امل�رصفية للأفراد بالوكالة �سحر
الرميح ،وم�ساعد مدير عام قطاع
اخلدمات امل�رصفية للأفراد حميد
���س��ل��م��ان ،وم�����س��اع��دة م��دي��ر عام
�إدارة الإع�لان والعالقات العامة
�أم��اين ال��ورع ،وم�ساعد مدير عام
�إدارة تكنولوجيا املعلومات بدر
قمحية.
ب��د�أ احلفل بافتتاحية من املذيع
�سلمان النجادة الذي قام بتقدمي
معلومات عن التجاري يف لقاء مذاع
مبا�رشة على الهواء تخلله العديد
من الأن�شطة الرتفيهية وتوزيع
اجلوائز على اجلمهور .وتبع ذلك
الإعالن عن الفائز ب�سيارة مر�سيد�س
كوبيه �ضمن «حملة حول راتبك على
التجاري» لتكون من ن�صيب عائ�شة

مطلق العازمي ،ا�ستكمل بعدها
ال�سحب رب��ع ال�سنوي حل�ساب
النجمة على ج��ائ��زة � 250أل��ف
دينار لتكون من ن�صيب علي ح�سن
ال�شماع.
وتعقيب ًا على جن��اح املهرجان،
ق��ال��ت �سحر ال��رم��ي��ح «يحر�ص
التجاري دوم ًا على مكاف�أة عمالئه
ب�أف�ضل العرو�ض احل�رصية ،حيث
ي��ويل البنك ال��ت��ج��اري اهتمام ًا
كبري ًا بتنظيم مثل هذه الفعاليات

• صورة جماعية للفائزين

لالحتفال بعمالئه الفائزين يف
�أكرب حمالته الرتويجية على مدار
العام» ،و�أ�ضافت الرميح مبينة �أن
التجاري ي�سعى ،من خالل خدماته
وعرو�ضه الرتويجية� ،إلى الو�صول
�إل���ى �أك�ب�ر �رشيحة م��ن العمالء
وتعريفهم باخلدمات امل�رصفية
املتنوعة واملختلفة التي يقدمها،
و�إتاحة املجال �أمامهم لال�ستفادة
من العرو�ض املجزية واملتوا�صلة،
وق��د جن��ح البنك يف حتقيق هذا

الهدف من خالل ابتكاره وتطويره
الدائم للخدمات امل�رصفية التي
تلبي احتياجات عمالئه وترتقي
مل�ستوى تطلعاتهم.
وم��ن جانبها قالت �أم��اين الورع:
ي�سعدنا �أن نتوج الفائزين يف
«ح�ساب النجمة» وحملة «حول راتبك
على التجاري» لعام  2017ونتقدم
لهم ب��أح��ر التهاين والتربيكات
يف هذا املهرجان «التجاري فيكم
يحتفل» حيث مت االت�صال بالفائز

بجائزة الـ � 250ألف دينار و�إبالغه
بخرب الفوز مبا�رشة على الهواء،
وهو ما �أتاح للح�ضور متابعة رد
فعل الفائز على الهواء مبا�رشة بعد
تلقيه خرب فوزه من التجاري.
هذا ويوا�صل البنك التجاري �سعيه
احل��ث��ي��ث جت���اه م��ك��اف ��أة عمالئه
ع�بر �إط�ل�اق امل��زي��د م��ن احلمالت
الرتويجية و�سحوبات النجمة
ال�سنوية ورب��ع ال�سنوية الكفيلة
بتحقيق �أحالمهم وتطلعاتهم.

