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أسعار العمالت الخليجية والعربية

سجل  70دوالراً للبرميل

عملة

النفط عند أعلى مستوياته منذ  3سنوات

ارتفعت �أ�سعار النفط �إل��ى  70دوالر ًا للربميل
يف لندن للمرة الأولى منذ � 3سنوات ،حيث �أدى
خف�ض الإنتاج من جانب منظمة الدول امل�صدر
للبرتول «�أوب��ك» والطلب املتزايد �إل��ى تراجع
الفائ�ض العاملي ،ح�سب وكالة «بلومربغ».
و�أ�شارت الوكالة � ،إلى ارتفاع العقود الآجلة
خل��ام برنت ،امل�ستخدمة يف ت�سعري �أك�ثر من
ن�صف النفط يف العامل ،بن�سبة � %1.2إلى �أعلى
م�ستوى منذ  4دي�سمرب.2014
و�أو�ضحت �أن الأ�سعار ارتفعت بعد �أط��ول فرتة
من االنخفا�ضات يف خمزونات الواليات املتحدة
�أثناء ف�صل ال�شتاء ،خالل عقد من الزمان.
ويظهر ارتفاع النفط� ،أن منظمة الدول امل�صدرة
للنفط وحلفاءها جنحوا يف �إزال���ة الفو�ضى
الناجمة عن منو النفط ال�صخري الأمريكي،
كما �أ�سهم يف دعم الأ�سعار �أي�ض ًا تلك املخاوف
من تعطل الإمدادات نتيجة التوترات ال�سيا�سية

اقتصاد

املتزايدة يف الدول الأع�ضاء مبنظمة �أوبك �إيران
وفنزويال.
من جانبه ،ق��ال ب��ول هور�سنيل ،رئي�س ق�سم
�أبحاث ال�سلع يف �رشكة «�ستاندرد ت�شارترد بي
�إل �سي» ومقرها لندن� ،إن «جميع ال�صناديق
الأ�سا�سية تدعم ب�شكل كبري االرتفاع احلايل و�أكرث
من ذلك بقليل».
وارتفع �سعر خام برنت ل�شهر مار�س �إلى 69.90
دوالر ًا للربميل يف بور�صة «�آي �سي �إي فيوت�رشز»
الأوروب��ي��ة ،ومقرها لندن ،يف ال�ساعة 11:28
بالتوقيت ال�رشقي.
ومع ارتفاع �سعر النفط اخل��ام ،ثمة م�ؤ�رشات
متزايدة على �أن «�أوبك» ،ميكن �أن تقع يف فخ �سعت
�إلى جتنبه ،حيث ي�ضع ارتفاع الأ�سعار �إنتاج
الواليات املتحدة على امل�سار ال�صحيح ملناف�سة
كل من ال�سعودية ورو�سيا ،مع احتمال �أن يتجاوز
الإنتاج  10ماليني برميل يومي ًا يف �أقرب وقت يف

ال�شهر املقبل و 11مليون ًا قبل نهاية عام ،2019
وفق ًا لتوقعات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وقال يوجني فاينربج ،رئي�س ق�سم �أبحاث ال�سلع
يف �رشكة «كومريزبانك» يف فرانكفورت70« :
دوالر ًا �أكرث من ال�لازم .هذا مل يكن غري متوقع
متام ًا ،نظر ًا لزخم ال�سعر .ولكن �ستكون هناك
ردة فعل يف ال�صخر الزيتي الأمريكي و�ست�أتي
ا�سرتاتيجية �أوبك بنتائج عك�سية ب�شكل كبري».
وكانت خمزونات اخلام الأمريكي انخف�ضت مبقدار
 4.95ماليني برميل ،الأ�سبوع املا�ضي ،وهو
االنخفا�ض الثامن على التوايل ،وفق ًا لبيانات
�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وكان وزير الطاقة الإماراتي �سهيل املزروعي،
قال � ،إن منظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك»
�ستلتزم بخف�ض الإنتاج خالل الفرتة املتبقية من
العام ،حيث مت�ضي املجموعة نحو حتقيق هدفها
املتمثل يف �إزالة فائ�ض املعرو�ض.

سعر الشراء

سعر البيع
-

دينار كويتي

-

ريال سعودي

0.079898

0.080944

درهم اماراتي

0.081589

0.082636

دينار بحريني

0.795171

0.804901

ريال قطري

0.074975

0.083466

ريال عماني

0.778845

0.787812

ريال يمني

0.001189

0.001222

دينار أردني

0.42298

0.428218

ليرة سورية

0.000197

0.000206

ليرة لبنانية

0.000194

0.000204

جنيه مصري

0.016826

0.017117
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ديناراً لألوقية

تحديات عدة تهدد استمرار اتفاق «أوبك»

 4عوامل قد تنهي اتفاق خفض إنتاج النفط

ع��وام��ل حمتملة ورمب���ا حتديات
تهدد ا�ستمرار اتفاق منظمة الدول
امل�صدرة للنفط «�أوبك» ما قد ي�ؤدي
�إلى �إنهائه.
ويف نوفمرب من عام  ،2016تو�صلت
«�أوب��ك» �إلى اتفاق و�صف حينذاك
ب�أنه «تاريخي» ب�ش�أن تخفي�ض �إنتاج
النفط من �أجل حتقيق التوازن بني
العر�ض والطلب وحت�سني �أ�سعار
اخل��ام ،وال��ذي دخل حيز التنفيذ
مع بداية عام .2017
وجنحت «�أوبك» وحلفا�ؤها من غري
الأع�ضاء يف االلتزام بتنفيذ االتفاقية
خالل العام املا�ضي من �أجل خف�ض
�إنتاج النفط ملتو�سط خم�س �سنوات
الذي ت�ستهدفه املنظمة كما اتفقوا
على متديدها ملدة عام �آخر حتى
نهاية دي�سمرب املقبل.
لكن رغم قرار املنظمة يف نوفمرب
املا�ضي ،بتمديد اتفاق تقلي�ص
الإنتاج لـ 1.8مليون برميل يومي ًا
حتى نهاية العام احل��ايل �إال �أن
منتجو النفط اتفقوا على مراجعة
االت��ف��اق اجل��دي��د خ�لال اجتماع
املنظمة املقبل واملزمع عقده يف
يونيو .2018
وت�سيطر حالة من االحتجاجات
الوا�سعة على �إي��ران خالل الفرتة
الراهنة بع�ضها معار�ض ينتقد
ارتفاع الأ�سعار وانت�شار الف�ساد،
ما يثري خماوف ب�ش�أن ت�أثر �إمدادات
ثالث �أكرب منتج للنفط يف «�أوبك».
ورغم التقارير التي ت�شري �إلى �أن
الإنتاج النفطي يف �إيران مل يت�أثر
حتى الآن بالتوترات ال�سيا�سية
لكن ال ت��زال االحتمالية قائمة،
حيث اجتاه طهران لوقف �إنتاجها
قد يجعل قيود «�أوبك» غري منا�سبة
بل يدفع نحو تعزيز الإنتاج بد ًال من
ذلك لتجنب �أية �صدمة ب�ش�أن �أ�سعار
اخلام.
ويف امل���ق���اب���ل ،ف������إن م�شاهد
االحتجاجات ال�سيا�سية الناجمة عن
ال�سخط والركود االقت�صادي تعيد
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• االضطرابات السياسية في إيران وفنزويال تثير المخاوف على إمدادات النفط
�إلى الأذهان ثورة  1979والتي �شلت
�إنتاج النفط اخلام بالإ�ضافة �إلى
تهديد الرئي�س االمريكي «دونالد
ترامب» باالن�سحاب من اتفاق نووي
يدعم البالد.
وال تتوقف اال�ضطرابات على �إيران
فح�سب ،حيث ت�شهد فنزويال �أي�ض ًا
�أزمة اقت�صادية �أثرت بالفعل على
�إنتاجها النفطي لي�صل �إلى �أدنى
م�ستوياته يف نحو  30عاماً.
«�أوبك لن تقوم بزيادة �إنتاج النفط
�إال �إذا �أدت اال�ضطرابات يف �إيران
والأزم���ة االقت�صادية يف فنزويال
�إل��ى تعطالت كبرية وطويلة يف
الإم���دادات» ،وفق ًا لتقارير نقلتها
وك��ال��ة «روي�ت�رز» ع��ن م�صادر مل
ت�سمها.
و�أ�شارت التقارير �إلى �أن �سيا�سة
املنظمة خف�ض امل�ستويات �إلى
م�ستوياتها الطبيعية و�ستظل هكذا

«شل» تواجه صعوبات في بيع

حقل بحري للغاز قبالة ساحل غزة

قد يكون «غزة مارين» �أ�صعب بيع ت�سعى �إليه جمموعة رويال
دات�ش �شل االنكليزية الربيطانية التي ت�سعى جاهدة لإيجاد م�شرت
حلقلها البحري للغاز قبالة �ساحل قطاع غزة ،حتى بني �رشكات
الطاقة التي لها باع يف التعامل مع امل�رشوعات املحفوفة مبخاطر
�سيا�سية و�أمنية.
وقال م�صدر ي�شارك يف املحادثات �إن �رشكة �أوروبية واحدة على
الأقل �أبدت اهتماما بحقل غزة مارين غري امل�ستغل يف �أعقاب اتفاق
م�صاحلة يف �أكتوبر بني الف�صيلني الفل�سطينيني املتناف�سني فتح
وحما�س.و�أبلغ امل�صدر �أن مناق�شات ال�رشكة ب�ش�أن احلقل ،الذي
يقع على بعد  30كيلومرتا من �ساحل غزة ،توقفت منذ تفاقمت
التوترات يف املنطقة وتابع قائال «�إل��ى �أن يتم حل امل�شكل
ال�سيا�سي ،ال ميكنني حقا توقع حدوث �شئ هنا».
وينظر �إلى غزة مارين منذ فرتة طويلة على �أنه فر�صة ذهبية
ُ
�أم���ام ال�سلطة الفل�سطينية ،التي تعاين �شحا يف ال�سيولة
املالية،لالن�ضمام �إلى امل�ستفيدين من طفرة الغاز يف البحر
املتو�سط ،وهو ما يوفر لها م�صدرا رئي�سيا للدخل لتقلي�ص
اعتمادها على امل�ساعدات الأجنبية.و�أ�صبحت �شل امل�ساهم
الرئي�سي امل�شغل للحقل حينما ا�ستحوذت على جمموعة بي.جي
الربيطانية يف  2016مقابل  54مليار دوالر .ومنذ �إعالنها عن
�رشاء بي.جي العام املا�ضي ،باعت �شل �أ�صوال بنحو  25مليار
دوالر خلف�ض ديونها ،وت�أمل يف �أن ت�صل الأ�صول املباعة �إلى 30
مليار دوالر بنهاية العام.وقال م�صدران يف قطاع النفط والغاز
�إن �شل جتري حاليا حمادثات مع �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
لإيجاد م�شرت حل�صتها البالغة  % 55يف حقل غزة مارين.
وامتنعت �شل عن التعليق ،وكذلك �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني
الذي يدير عملية البيع ويحوز هو نف�سه ح�صة �أقلية يف احلقل.
وت�أجلت خطط تطوير احلقل ،الذي ت�شري التقديرات �إلى �أنه
يحتوي على �أكرث من تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي� ،أو
ما يعادل ا�ستهالك �أ�سبانيا يف  ،2016عدة مرات على مدى ال�سنوات
الع�رش املا�ضية.
ويقع حقل غزة مارين ،الذي اكت�شف يف نهاية القرن املا�ضي،
بني مركزين للغاز ي�شهدان تو�سعا �رسيعا وتقدر تكلفة تطوير غزة
مارين ،بنحو مليار دوالر و�سي�ستخدم الغاز امل�ستخرج من احلقل
يف ت�شغيل حمطات للكهرباء يف غزة ويف مدينة جنني بال�ضفة
الغربية ،ورمبا ي�صدر �إلى الأردن .وقال �أحد امل�صادر ”�إنه حقل
ذو �إمكانات كبرية �إذا متكنا من اكت�شاف قيمته“.وترى م�صادر �أن
من امل�ستبعد �أن مت�ضي �شل قدما يف تطوير احلقل يف امل�ستقبل
املنظور .وتقيم ال�رشكة �أي�ضا م�ستقبل من�ش�آتها الكبرية للغاز
التي ا�ستحوذت عليها باملثل من بي.جي يف م�رص املجاورة.

لكنها قد تراجعها يف حالة ا�ستمرار
الإ�ضطراب ب�ش�أن توريد ما ي�صل �إلى
مليون برميل يومي ًا لأكرث من �شهر
و�أدى لنق�ص اخلام.
و بعدما �سجلت �أ�سعار النفط يف
العام اجلديد �أقوى بداية منذ عام
 2014توا�صل االرتفاع بالقرب من
م�ستويات � 3أعوام �سابقة يف �إ�شارة
�إلى تعايف اخلام.
وبلغت مكا�سب اخل��ام القيا�سي
«برنت»  %1.3خ�لال �أول �أ�سبوع
من العام اجلديد يف حني �سجل
اخلام االمريكي «ناميك�س» �أرباح ًا
�أ�سبوعية للمرة الثالثة على التوايل
قيمتها .%1.7
ويف ثالث جل�سات العام احلايل،
�صعد �سعر اخلام االمريكي لأعلى
م�ستوى يف �أكرث من � 3سنوات بعدما
�أنهى التداوالت عند م�ستوى 62.01
دوالر ًا للربميل وهو �أعلى �إغالق منذ

دي�سمرب  2014يف حني جتاوز اخلام
القيا�سي م�ستوى  68.07دوالر ًا
للربميل خ�لال ت���داوالت اجلل�سة
نف�سها.
ل��ك��ن اخل����ام االم�ي�رك���ي جت���اوز
م�ستوى  63دوالر ًا عند �إغالق �سابع
جل�سات العام احلايل لأول مرة يف
� 3سنوات ،ليقفز خ�لال ت��داوالت
اجلل�سة التالية �إلى  64.33دوالر ًا
للربميل يف حني �صعد «برنت» �إلى
 69.60دوالر ًا للربميل خالل اجلل�سة
ذاتها.
وتلقت �أ�سعار اخلام دفعة قوية من
تراجع خمزونات النفط االمريكية
خ�لال الأ�سبوع الأخ�ير من العام
املا�ضي مبقدار  7.4ماليني برميل
كما �شهدت ال��ف�ترة ذات��ه��ا �إغ�لاق
 5من�صات للتنقيب عن اخل��ام يف
الواليات املتحدة.
ويف الأ���س��ب��وع الأول م��ن العام

اجلديد ،توا�صل خمزونات اخلام
االمريكي الهبوط للأ�سبوع الثامن
على ال��ت��وايل مبقدار  4.9ماليني
برميل لت�صل �إل��ى  419.5مليون
برميل.
ورف��ع��ت �إدارة معلومات الطاقة
االمريكية من توقعاتها امل�ستقبلية
ب�ش�أن متو�سط �أ�سعار النفط خالل
العامني احلايل واملقبل.
وعلى �صعيد �آخ��ر يتزايد الإنتاج
االم�يرك��ي م��ن ال��ن��ف��ط ال�صخري
ب�شكل كبري خالل الفرتة الراهنة
حمقق ًا �أكرب م�ستوياته منذ بداية
ال�سبعينات بدعم الطفرة التي
ت�شهدها �أ�سعار اخلام والتي و�صلت
�إل���ى �أع��ل��ى م�ستوى يف � 3أع���وام
تقريباً.
وبح�سب ت�رصيحات نقلتها وكالة
«�شانا» ،ف�إن وزير الطاقة الإيراين
«بيجان مندار زنقانة» �أكد �أن الدول

أسعار الغاز الطبيعي تبقي على مكاسبها
�أبقت �أ�سعار الغاز الطبيعي على مكا�سبها ال�سابقة
عقب �صدور بيانات املخزونات االمريكية التي �أظهرت
انخفا�ض ًا �أعلى من التوقعات يف القراءة الأ�سبوعية.
وعلى �صعيد ال��ت��داوالت ،ارتفعت العقود الآجلة
للغاز الطبيعي ت�سليم فرباير بنحو � %3.92إلى 3.02
دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكانت بيانات �إدارة معلومات الطاقة االمريكية

�أظهرت انخفا�ض ًا يف خمزونات الغاز الطبيعي يف
الواليات املتحدة  359مليار قدم مكعبة ،وهو �أعلى
من توقعات املحللني برتاجع بنحو  318مليار قدم
مكعبة.
ويقدر �إجمايل خمزونات الغاز الطبيعي يف امريكا
ُ
بنحو  2.767تريليون قدم مكعبة ،بانخفا�ض 415
مليار قدم مكعبة يف نف�س الفرتة عام .2017

مخزونات الغاز الطبيعي بالواليات المتحدة األميركية «مليار قدم مكعبة»
البند

قبل عام

قبل �أ�سبوع

احلايل

التغري الأ�سبوعي

الغاز الطبيعي

3182

3126

2767

«»359

سجلت نحو  600ألف برميل يومي ًا

مبيعات فنزويال النفطية إلى الواليات

المتحدة في أدنى مستوى منذ 1991
هبطت مبيعات فنزويال من النفط
اخل��ام �إل��ى ال��والي��ات املتحدة
لل�شهر ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت��وايل
يف دي�سمرب لينخف�ض متو�سط
ال�صادرات للعام �إل��ى 593047
برميال يوميا ،وهو �أدنى م�ستوى
�سنوي منذ عام .1991
و�أحل����ق ه��ب��وط ح���اد يف انتاج
النفط يف البلد الواقع يف امريكا
اجلنوبية ��ض�ررا بال�صادرات
وت��ك��ري��ر اخل���ام حمليا وفاقم
ركودا اقت�صاديا يدخل الآن عامه

اخلام�س.
وت���ت���وق���ع وك����ال����ة ال��ط��اق��ة
الدولية،التي تن�سق �سيا�سات
الطاقة ل��ل��دول ال�صناعية� ،أن
انتاج فنزويال النفطي �سيوا�صل
الرتاجع ه��ذا العام ليفقد 500
�أل��ف برميل يوميا ب�سبب نق�ص
اال���س��ت��ث��م��ارات وت��زاي��د الديون
وعقوبات ونزيف للعقول ناجت
عن �ضعف الرواتب و�إدارة جديدة
بال خربة يف �صناعة النفط.
ووفقا للبيانات ،تلقت الواليات

املتحدة � 419شحنة من النفط
اخلام الفنزويلي العام املا�ضي
مقارنة مع � 530شحنة يف .2016
ويف � ،2016صدر البلد الع�ضو
مبنظمة �أوب��ك  718365برميال
يوميا من النفط �إل��ى الواليات
من �إنتاج نفطي بلغ  2.466مليون
برميل يوميا.
ووفقا لأرق��ام ن�رشتها �أوبك ف�إن
انتاج النفط الفنزويلي يف نوفمرب
 ،وهو �أح��دث الأرق��ام املتاحة،
بلغ  1.837مليون برميل يوميا.

الأع�����ض��اء يف �أوب���ك حري�صة على
عدم زي��ادة �سعر خام برنت �أعلى
م�ستوى  60دوالر ًا للربميل من �أجل
جتنب زيادة الإم��دادات من الإنتاج
ال�صخري.
ويرى تقرير حديث �صادر عن �إدارة
معلومات الطاقة االمريكية م�ؤخر ًا
�أن �إن��ت��اج ال��والي��ات املتحدة من
النفط زاد ب�أكرث من � 384ألف برميل
يومي ًا لي�صل �إلى  9.2ماليني برميل
يومياً.
�أما يف �شهر �أكتوبر املا�ضي ،ف�إن
الإن��ت��اج النفطي االم�يرك��ي �صعد
مب��ق��دار � 167أل��ف برميل يومي ًا
لي�سجل  9.64ماليني برميل يومي ًا
وهو �أعلى م�ستوى �شهري منذ مايو
.1971
يف ح�ين ي�����ش�ير ت��ق��ري��ر النظرة
امل�ستقبلية ال�شهري للوكالة
االم�يرك��ي��ة �إل��ى �أن��ه م��ن املتوقع

�أن يقفز متو�سط �إنتاج النفط يف
الواليات املتحدة لي�سجل م�ستوى
قيا�سي خالل العام احلايل م�ستوى
 10.3ماليني برميل يومي ًا على �أن
يتجاوز م�ستوى  11مليون برميل
يومي ًا يف العام املقبل.
و�أو���ض��ح��ت �أن �إن��ت��اج الواليات
املتحدة خالل � 2018سوف ي�سجل
م�ستوى قيا�سي ًا ج��دي��د ًا يتجاوز
امل�ستوى القيا�سي امل�سجل يف
عام  1970والذي يبلغ  9.6ماليني
برميل يومياً.
كما ذك��رت الوكالة االمريكية �أن
متو�سط �إنتاج منظمة «�أوب��ك» بلغ
 32.5مليون برميل يومي ًا يف العام
املا�ضي بانخفا�ض قدره  0.2مليون
برميل يومي ًا مقارنة مع م�ستويات
.2016
بينما ك�شف التقرير الأخري ال�صادر
عن «�أوبك» �أن �إنتاج النفط تراجع
مبقدار � 133.5ألف برميل يومي ًا
خالل نوفمرب املا�ضي بقيادة دول
�أجنوال وال�سعودية وفنزويال على
الرتتيب لي�صل �إلى  32.44مليون
برميل يومياً.
ويف نف�س ال�سياق ت�شري اجتاهات
عدة �إلى �أن بع�ض من �أع�ضاء �أوبك
مل ميتثلوا ل��ق��رار «�أوب���ك» ب�شكل
كامل بعد عام على االتفاق ووفق ًا
ملا ذكرته �شبكة «بلومربغ» ،ف�إن
حمللون يف �رشكة «ب�����ي�.إم�.آي»
للبحوث يتوقعون ع��دم امتثال
ال��ع��راق التفاق �أوب��ك مع ارتفاع
ال��ط��ل��ب امل��و���س��م��ي خ�ل�ال �أ�شهر
ال�صيف.
كما زاد متو�سط �إن��ت��اج النفط
ال��رو���س��ي خ�لال ال��ع��ام املا�ضي
�إلى  10.98ماليني برميل يومي ًا
لي�سجل �أعلى م�ستوى يف  30عام ًا
مقارنة مع م�ستويات عامي 2016
و 2015التي بلغت  10.96و70.72
مليون برميل يومي ًا على الرتتيب،
بح�سب بيانات وزارة الطاقة
يف مو�سكو.

برميل النفط الكويتي
انخفض إلى  66.08دوالراً
انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي �سنتا واحدا يف تداوالت �أول
�أم�س ليبلغ  66.08دوالر ًا امريكي ًا مقابل  66.09دوالر ًا للربميل
يف ت��داوالت الأربعاء وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.ويف اال�سواق العاملية هبطت �أ�سعار النفط �أم�س من �أعلى
م�ستوى منذ دي�سمرب  2014الذي �سجلته يف اليوم ال�سابق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط االمريكي 63.34
دوالر ًا للربميل بانخفا�ض قدره � 46سنتا� ،أو ما يعادل ،% 0.7
عن الت�سوية ال�سابقة ونزل خام القيا�س العاملي مزيج برنت
� 29سنتا� ،أو ما يعادل  ،% 0.4عن الت�سوية ال�سابقة �إلى 68.97
دوالر ًا للربميل.

 26شركة تتنافس على
امتيازات نفط وغاز في العراق
قالت وزارة النفط العراقية
�أم�����س �إن �� 26شرك��ة ت�أهلت
للمناف�سة على امتيازات نفط
وغاز يف مناطق حدودية.
وقالت ال���وزارة يف بيان �إن
خم�س �رشكات ت�أهلت يف الآونة
الأخ�يرة للم�شاركة يف جولة
تقدمي العرو�ض �إلى جانب 21
�رشكة �أخرى كان قد وقع عليها
االختيار بالفعل.ودعا العراق

يف نوفمرب ال�رشكات الأجنبية
للمناف�سة على عقود للتنقيب
عن احتياطيات النفط والغاز
الطبيعي يف ت�سعة امتيازات
جديدة مع �سعي البلد الع�ضو
يف �أوب���ك �إل���ى زي���ادة طاقته
الإنتاجية.و�سيتم �إكمال �رشوط
تقدمي العرو�ض يف موعد �أق�صاه
نهاية مايو و�سيقام حفل فتح
العرو�ض يوم  21يونيو.

قطر تعرض المزيد من خام الشاهين
في عطاء للتحميل في مارس
�أظهرت وثيقة عطاء �أن �رشكة قطر للبرتول عر�ضت خم�س �شحنات
من خام ال�شاهني للتحميل يف مار�س ارتفاعا من �شحنتني قبل
�شهر.و�سيتم حتميل ال�شحنات التى ترتاوح حمولة كل منها بني
� 600-500ألف برميل خالل �أيام  9-8و 24-23و 27-26و-28
 29و 30-29مار�س املقبل.ويغلق العطاء يف  15يناير على �أن
تظل العرو�ض �سارية ملدة يوم بعد ذلك التاريخ.

