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عمان توقع اتفاقية للتنقيب عن النفط
والغاز بقيمة  40مليون دوالر

النفط الكويتي
ارتفع ليبلغ
 65.16دوالراً
للبرميل

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي � 54سنتا
يف تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  65.16دوالر ًا
مقابل  64.62دوالر ًا للربميل يف تداوالت
االثنني املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن من
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف اال���س��واق العاملية ارتفعت �أ�سعار
النفط �أم�س بدعم من تخفي�ضات االنتاج
التي تقودها منظمة �أوبك وتوقعات بهبوط
خمزونات اخلام االمريكية لثامن �أ�سبوع
على التوايل.
وارتفع �سعر برميل نفط خ��ام القيا�س
العاملي مزيج برنت  1.04دوالر لي�صل
الى م�ستوى  68.82دوالر ًا كما ارتفع �سعر
برميل نفط خام القيا�س االمريكي غرب
تك�سا�س الو�سيط  1.23دوالر لي�صل عند
الت�سوية الى م�ستوى  62.96دوالر ًا.

وقعت �سلطنة عمان �أم�س اتفاقية برتولية جديدة
مع �رشكة «برتولب» اللبنانية للح�صول على حق
التنقيب عن النفط والغاز يف منطقة االمتياز رقم 57
«العفيف» البالغ م�ساحتها  2262كيلومرتا مربعا.
وقال مدير عام التخطيط والدرا�سات بوزارة النفط
والغاز �صالح العنبوري يف ت�رصيح �صحايف ان
االتفاقية ت�شتمل على مرحلتني املرحلة االولى على
مدى ثالث �سنوات وتقدر القيمة اال�ستثمارية فيها مبا
ال يقل عن  20مليون دوالر فيما ت�ستغرق املرحلة
الثانية ثالث �سنوات وترتاوح القيمة اال�ستثمارية
فيها ما بني  20و 40مليون دوالر.
وا�ضاف ان االتفاقية تن�ص على اج��راء م�سوحات
زلزالية ثالثية االبعاد وعمل درا�سات جيولوجية
وجيوفيزيائية يف املنطقة وحفر عدد من الآبار
اال�ستك�شافية لتقييم املكامن النفطية امل�ؤملة يف
املنطقة.
ووق��ع االتفاقية من جانب حكومة ال�سلطنة وزير
النفط والغاز حممد الرحمي فيما وقعها من جانب
�رشكة «برتولب» اللبنانية الرئي�س التنفيذي لل�رشكة
�صالح خياط.
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ديناراً لألوقية

التفاؤل يستمر في  2018واألسعار ألعلى مستوى منذ ثالث سنوات

احتجاجات إيران وثقة المستثمر وتمديد خفض اإلنتاج ارتفعت بالنفط
قال تقرير البنك الوطني ان �أ�سعار النفط
العام ا�ستهلت اجلديد بت�سجيل �أعلى
م�ستويات لها منذ �أكرث من ثالث �سنوات،
مبينا لقد بلغت �أ�سعار مزيجي برنت
وغرب تك�سا�س املتو�سط اخلمي�س املا�ضي
م�ستويات مل ت�شهدها منذ دي�سمرب من
العام  2014عند  68و 62دوالر ًا للربميل
وذلك على التوايل.
و�أ�ضاف لقد �سجل مزيج برنت ارتفاع
بن�سبة  %18يف العام � ،2017أي �أف�ضل
�أداء �سنوي له منذ العام  ،2011بينما
�سجل مزيج غرب تك�سا�س ارتفاع بن�سبة
 .%12.5يف الوقت نف�سه ،وال يزال مزيج
غرب تك�سا�س املتو�سط عند م�ستوى �أقل
من برنت وقريب ًا من ت�سجيل �أكرب فارق
بني املزيجني منذ عامني حيث �سجل
 7دوالرات يف �سبتمرب املا�ضي .وتابع
التقرير لقد �ساهم هذا يف ت�سهيل و�صول
ال�صادرات النفطية الأمريكية لأ�سواق
النفط العاملية بعد رفع الوقف ،الذي دام
�أربعني عاماً ،يف �أواخر العام .2015
و�أو�ضح :اكت�سبت �أ�سعار النفط زخم ًا على
�إثر �إغالق خط �أنابيب الأربعني يف البحر
الأحمر ال��ذي يعد م�سار ًا مهم ًا ملزيج
ب��رن��ت ،بالإ�ضافة �إل��ى االحتجاجات
الأخ�يرة يف �إي��ران ،التي يبدو �أنها �أهم
مفرتق �سيا�سي واجهته اجلمهورية منذ
العام  ،2009والتي �أعادت ت�سليط ال�ضوء
على عالوة املخاطر اجليو�سيا�سية التي
كانوا ي�ضيفونها م�ستثمرو �أ�سواق النفط
لعدة �سنوات .وا�شار الى ان الأثر الأكرب
يعود �إلى متديد اتفاقية خف�ض الإنتاج

• إنتاج أميركا
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جاءت بعد غلق
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األربعين في البحر

 9.78ماليين برميل

األحمر

حتى نهاية العام � .2018أوبك تنجح يف
التحكم بالإنتاج يف العام  2017يعترب
العام  2017عام ًا مف�صلي ًا ملنظمة �أوبك
على �صعيد التحكم مب�ستوى الإنتاج وذلك
من خالل �إن�شائها التفاقية اخلف�ض يف
فرتة تعد من �أكرث الفرتات تقلباً.
وق���ال التقرير� :إذ مل تثبت املنظمة
جدارتها وح�سب رغم �شكوك النقاد الذين

يومي ًا
اعتقدوا ب�أن �أف�ضل �أيام املنظمة قد ولّ ت،
بل ا�ستطاعت �أي�ض ًا حتقيق وحدة وتعاون
وان�ضباط بني الدول الأع�ضاء «ال �سيما من
خارجها» وذلك ب�صورة غري م�سبوقة .وقد
بلغ متو�سط ن�سبة الإلتزام بخف�ض الإنتاج
للدول الإثني ع�رش امل�شاركة م�ستوى
جيد بلغ  %97.4خالل الأحد ع�رش �شهر ًا
يف  2017والتي تتوفر فيها البيانات.

ومع تراجع �إجمايل �إنتاج �أوبك �إلى 32.4
مليون برميل يومي ًا يف نوفمرب برتاجع
بلغ � 130ألف برميل يومي ًا بعد ت�سجيل
ك��ل م��ن ال�سعودية و�أن��غ��وال وفنزويال
تراجع ًا طفيف ًا يف الإنتاج ،بلغت ن�سبة
االل��ت��زام م�ستوى تاريخي ًا عند %120
خالل ال�شهر.
وا�ضاف التقرير :نتج عن ذل��ك جتاوز

�أ�سعار النفط حالي ًا �أدنى م�ستوى �سجلته
يف يونيو املا�ضي  2017بنحو  ،%50كما
ت�سبب �أي�ض ًا يف �ضيق الأو�ضاع يف الأ�سواق
حيث تراجع الإنتاج مقابل م�ستوى الطلب
يف كل ربع من العام  2017نتيجة خف�ض
الإنتاج من قبل �أوبك والدول امل�شاركة من
خارجها مبعدل  1.8مليون برميل يومياً.
وتراجع �أي�ض ًا خم��زون ال��دول التابعة

سنعمل على استعادة الدرجات الوظيفية التي تم انتقاصها

الدوسري« :نهاية الخدمة» أهدر حقوق العاملين في القطاع النفطي

• عبداحملسن الدوسري

قال عبداملح�سن الدو�رسي� :إن القطاع النفطي
فقد الكثري من املزايا التي يرتكز عليها ون�سعى
الى �إرجاع تلك املزايا واملحافظة على احلقوق
الأخرى واملكت�سبات من اجل ا�ستقرار القطاع
النفطي وا�ستمراره كمورد رئي�سي للدخل،
م�شددا على ان القائمة �ست�سعى لبقاء القطاع
النفطي بيئة جاذبة للعمالة الوطنية ولي�ست
بيئة طاردة لهم.
حديث الدو�رسي جاء مبنا�سبة خو�ض قائمة
االئتالف ب�رشكة نفط الكويت انتخابات نقابة
العاملني يف ال�رشكة للفرتة  2020-2018وذلك
يف االنتخابات املزمع �إقامتها يف  30يناير
احلايل.
و�أو���ض��ح مر�شح قائمة االئتالف ب�رشكة نفط

الكويت ان القائمة لن تدخر جهدا يف الدفاع
عن حقوق العمال ومكت�سباتهم و�ستطالب يف
كل اجتاه� ،سواء ت�رشيعي او قانوين ال�ستعادة
حقوق العمال العادلة ،معتربا �أن القانون
اجلائر انتق�ص من حقوق املعينني اجلدد يف
القطاع النفطي با�ستقطاعات �شهرية كبرية
من رواتبهم بينما حدد ال�سقف الأعلى ملكاف�أة
نهاية اخلدمة مببالغ مالية �ضئيلة.
وقال ان ق�ضية احلفاظ على حقوق العاملني
لي�ست تك�سبا انتخابيا ،ولكن الهدف اال�سمى
ه��و احل��ف��اظ على ح��ق��وق ال��ع��م��ال م��ن خالل
ا�ستعادة الدرجات الوظيفية التي مت انتقا�صها
يف احلكومة ال�سابقة ،م�شريا الى ان القائمة
�ستعمل على تعديل القانون رقم  110ل�سنة

 2014الذي انتق�ص اي�ضا من حقوق املوظفني
اجلدد.
و�أو�ضح �أن قائمة االئتالف ثابتة على مبادئها
التي قامت عليها وملتزمة ب�أهدافها املعلنة
للجميع و�ستعمل على ا�سرتجاع كل احلقوق
التي �سلبت من العمال ،و�سرتفع القائمة
�شعار امل�ساواة بني اجلميع ،م�ؤكدا على �أهمية
ا�ستعادة التوازن وا�صالح اخللل واالنتقا�صات
الكبرية التي نتجت يف الفرتة ال�سابقة.
جتدر اال�شارة الى ان قائمة االئتالف اتخذت
�شعار «عهد_�سيبقى» يف انتخابات نقابة نفط
الكويت ،وان ن�سبة التغيري يف مر�شحى القائمة
جت��اوزت الـ %90من املر�شحني وذل��ك بحلة
جديدة وعهد جديد.

«إيكويت» تواصل تثقيف الشباب في الكويت عن إعادة تدوير البالستيك
توا�صل �رشكة ايكويت للبرتوكيماويات
حملتها للتوعية بالبال�ستيك والتي
تقوم من خاللها ب��زي��ارة جمموعة
م��ن امل���دار����س يف ال��ك��وي��ت وذل��ك
بهدف تثقيف الطالب ح��ول املواد
البال�ستيكية.
وت�ترج��م احلملة �أه����داف ايكويت
لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف كافة
جوانب �أعمالها� ،سواء كان ذلك من
الناحية الت�شغيلية �أو االجتماعية �أو
البيئية .وقامت �إيكويت بتنظيم ور�ش
عمل يف  10مدار�س حكومية كجزء
من املرحلة الثانية من هذه احلملة
خالل العام � ،2017إذ قامت ال�رشكة
بالتعريف عن دورة حياة البال�ستيك،
وا���س��ت��خ��دام��ات��ه يف ال��ع��دي��د من
ال�صناعات ،وعملية �إعادة تدويره.
وا�شتملت الور�ش على �أن�شطة تفاعلية
وم�سابقات متت بالتعاون مع «بالنك
هانت�س» .وخالل العام � ،2018سوف
تقوم ال�رشكة ب�إطالق املرحلة الثالثة
من هذه احلملة عرب �إقامة فعاليات
عامة يف �أماكن خمتلفة يف الكويت،
مثل مراكز الت�سوق ،وذلك للتفاعل
مع خمتلف �رشائح املجتمع وزيادة
الوعي العام عن البال�ستيك.
وقالت م�ساعد الرئي�س التنفيذي
ل�لات�����ص��االت وال��ع�لاق��ات العامة

واحلكومية يف ايكويت عبري العمر:
«تركز مبادراتنا يف ايكويت على
حتقيق التنمية امل�����س��ت��دام��ة مبا
يدعم ا�سرتاتيجية ال�رشكة للتنمية
امل�ستدامة  ،2025والتي بدورها
تدعم �أهداف الأمم املتحدة للتنمية
امل�ستدامة ور�ؤي��ة الكويت اجلديدة
للعام � .2035إن ا�ستدامة بيئتنا هي
�أح��د �أه��م العنا�رص يف منو وتطور
املجتمعات واالقت�صادات ،بالإ�ضافة
�إلى اال�ستثمارات امل�ستمرة التي نقوم
فعالة لتح�سني
بها لإيجاد حلول ّ
�إدارة املوارد واحلد من النفايات».
وم��ن ناحيتها ،قالت ع�ضو فريق
ايكويت للتنمية امل�ستدامة �أ�رسار
حممد« :ميثل البال�ستيك جزء ًا مهم ًا
من حياتنا يف الوقت احلا�رض� ،إذ
نقوم با�ستخدامه ب�شكل يومي .وت�ؤكد
اال�ستخدامات املتعددة وتطبيقات
البال�ستيك على ��ضرورة ا�ستخدام
املنتجات البال�ستيكية و�إع���ادة
تدويرها ب�شكل �سليم ل�ضمان التنمية
امل�ستدامة على جميع الأ�صعدة� .إن
العمل على تعريف وتثقيف الطالب
ب�صناعة البرتوكيماويات وخمتلف
املنتجات التي تنتجها مثل البال�ستيك
ميثل �أمر ًا بالغ الأهمية لزيادة الوعي
العام».

• جانب من حملة «ايكويت»

ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية �إلى
ما يقارب  100مليون برميل من متو�سط
هدف �إنتاج �أوبك خلم�س �سنوات بعد �أن
جتاوز الهدف بواقع  337مليون برميل
قبل خم�سة ع�رش �شهراً .وقد �ساهمت قوة
الطلب العاملي يف دعم حم��اوالت �أوبك
يف التحكم بوفرة الإنتاج .حيث بلغ منو
الطلب  1.5مليون برميل يومي ًا يف 2017
ال �سيما من الأ�سواق النائ�شة كال�صني،
كما �ساهم يف ذلك �أي�ض ًا توقف الإنتاج
يف بع�ض دول �أوب��ك .فقد عرقلت بع�ض
الهجمات الإرهابية يف ليبيا ونيجرييا
حماوالت الدولتني يف حتقيق زيادات يف
الإنتاج ،بينما واجهت فنزويال �صعوبة
من تراجع الإنتاج بفعل �ضيق التدفقات
النقدية وقلة اال�ستثمار� .إ�ضافة �إلى ذلك،
�شهدت منطقة ال�رشق الأو�سط العديد من
املخاطر اجليو�سيا�سية �آخرها يف �إيران
والتي �أ�ضافت مزيد من الزخم الى �أ�سعار
النفط ،ويبدو �أن  60دوالر ًا هو امل�ستوى
اجل��دي��د للأ�سعار .وق��د انعك�ست قوة
اال�ستثمار يف �صايف ح�ص�ص عمليات البيع
الطويلة يف �صناديق التحوط بالإ�ضافة
�إلى منحنى �أ�سعار العقود الآجلة ملزيج
برنت� .إذ بلغت �أ�سعار العقود قريبة الأجل
م�ستويات �أعلى من العقود الآجلة لأول
مرة يف  2017وذلك منذ العام �« 2014أو
ما يعرف مبنحنى الرتاجع» .فقد و�ضع
امل�شرتين ع�لاوة على العقود املتاحة
بد ًال من العقود الآجلة والتي من �ش�أنها �أن
تنطوي �أي�ضا على تكبدهم تكاليف تخزين
�إ�ضافية.

تراجع المخزون النفطي
قد يكون محدوداً في 2018

قال تقرير البنك الوطني ان تراجع املخزون قد يكون
حم��دود ًا يف  2018متا�شي ًا مع توقعات باقرتاب الأ�سواق
من حتقيق توازن بني الطلب والإنتاج وتعي منظمة �أوبك
متام ًا �أنه ال يوجد وقت للرتاخي هذا العام .ومن املتوقع
�أن يكون ا�ستمرار تراجع املخزون حم��دود ًا ال �سيما مع
توقعات بتباط�ؤ منو الطلب �إلى  1.3مليون برميل يومي ًا من
 1.5مليون برميل يومي ًا يف  2017بالإ�ضافة �إلى توقعات
بت�ضاعف �إنتاج الدول من خارج �أوبك �إلى  1.6مليون برميل
يومي ًا هذا العام من  0.6مليون برميل يومي ًا يف 2017
بقيادة النفط ال�صخري الأمريكي .وتتوقع وكالة الطاقة
الدولية زيادة يف متو�سط املخزون العاملي بواقع 0.2
مليون برميل يومي ًا يف الن�صف الأول من  2018وتراجع
مماثل تقريب ًا يف الن�صف الثاين .ومن �أهم العوامل التي قد
ت�ؤثر �سلب ًا على توقعات العام  2018هو النفط الأمريكي،
حيث قامت وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها مرة
�أخرى للإنتاج الأمريكي� .إذ تتوقع بلوغ منوه � 870ألف
برميل يومي ًا يف � ،2018أي �أكرث من �ضعف تقديراتها للعام
 2017والتي تبلغ � 390ألف برميل يومياً.
و�أ�شار التقرير :قد ي�ضيف ذلك ما ي�صل �إلى �أكرث من 75%
لإجمايل �إنتاج ال��دول من خ��ارج �أوب��ك يف العام .2018
فقد بلغ �إنتاج النفط الأمريكي  9.78ماليني برميل يومي ًا
بحلول نهاية  2017وجتاوز �أعلى م�ستوى م�سجل يف 1970
«املتو�سط ال�سنوي» البالغ  9.64ماليني برميل يومياً.
وتابع :من املتوقع �أن يكون العام  2018عام ًا مهم ًا لأوبك،
كل ذلك رهن قدرة املنظمة على ا�ستغالل قوة الثقة يف
الأ�سواق من خالل خف�ض الإنتاج ومواجهة التحديات ال
�سيما تلك التي يولدها ارتفاع الإنتاج الأمريكي.

