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ستقام على مساحة  900هكتار

الرشيدي :التوقيع على تملك %50

من مصفاة «الدقم» في سلطنة عمان

والتي تتمثل يف �ضمان و�إيجاد منفذ �آمن لت�رصيف
�أعلن وزير النفط وزير الكهرباء واملاء بخيت
الهيدروكربونات الكويتية».
الر�شيدي عن توقيع �رشكة البرتول الكويتية
و�أ�شاد الر�شيدي مبتانة العالقات الثنائية مع
العاملية اليوم على اتفاق يق�ضي بتملك ن�سبة
�سلطنة عمان و�أهمية ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
 %50من م�رشوع م�صفاة وجممع برتوكيماويات
معها م�ؤكدا �أن ا�ستثمار الكويت يف منطقة الدقم
«الدقم» يف �سلطنة عمان.
االقت�صادية يعد خري مثال على روح التعاون
وق��ال الوزير الر�شيدي �أم�س ان هذا التوقيع
النفطي بني دول اخلليج العربي.
ي�أتي بعد �أن متت املوافقة من املجل�س الأعلى
يذكر �أن م�صفاة الدقم �ستقام على م�ساحة 900
للبرتول واعتماده مل�رشوع ان�شاء م�صفاة الدقم
هكتار «الهكتار يعادل � 10آالف مرت مربع» يف
بامل�شاركة بني �رشكة النفط العمانية و�رشكة
منطقة الدقم االقت�صادية الواقعة يف جنوب
البرتول الكويتية العاملية التابعة مل�ؤ�س�سة
�سلطنة عمان بطاقة تكريرية عند الت�شغيل تبلغ
البرتول الكويتية.
نحو � 230ألف برميل يوميا.
و�أو�ضح الر�شيدي �أن هذه ال�رشاكة تد�شن انطالق
و�ستنتج امل�صفاة ال��دي��زل ووق��ود الطائرات
م�رشوع م�صفاة وجممع برتوكيماويات الدقم
بالإ�ضافة �إلى النافثا وغاز البرتول امل�سال
م�شريا ال��ى ان ه��ذه ال�رشاكة تدعو لالعتزاز
• بخيت الرشيدي
وقد مت اختيار هذا املوقع يف �إطار اجلهود التي
والفخر «فهو م�رشوع تنموي وحيوي و�سي�ساهم
يف دعم اقت�صاد �سلطنة عمان ال�شقيقة �إ�ضافة الى حتقيق توجهات تبذلها �سلطنة عمان لتطوير هذه املنطقة الواقعة جنوب البالد
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية فيما يخ�ص قطاع التكرير العاملي وحتويلها �إلى مركز للطاقة واخلدمات اللوج�ستية.

• جانب من مشروع الدقم

تقلبات األسعار المتسارعة تزيد حالة عدم اليقين في سوق النفط
�أكدت �رشكة الطاقة العمالقة «رويال دات�ش
�شل»� ،أن العامل يعي�ش مرحلة من عدم اليقني
يف ال�سوق ،جراء تقلبات مت�سارعة يف �أ�سعار
النفط� ،إل��ى جانب التحوالت يف منظومة
الطاقة يف ظل انتقال العامل �إلى نظام منخف�ض
الكربون ملعاجلة حتدي تغري املناخ ومع
ذلك ال يزال العامل بحاجة �إلى النفط والغاز
و�سي�ستمر لعقود طويلة مقبلة.
و�شددت ال�رشكة يف تقرير حديث على �رضورة
العمل امل�شرتك بني كل �أط��راف ال�صناعة
ليكون اجلميع جاهزا مل�ستقبل جديد.

وقالت «�رشكات الطاقة لها طموحات ثالثة
يف الفرتة الراهنة� ،أولها �أن ت�صبح حالة
اال�ستثمار على م�ستوى عاملي جيد ومزدهر،
وثانيا �أن عملية التحوالت واالنتقال يف جمال
الطاقة تكون ي�سرية بدون �صعوبات ،وثالثا
احل�صول على ترخي�ص جمتمعي قوي للعمل
يف التنقيب واال�ستك�شاف بوترية �رسيعة دون
خماوف».
ولفت التقرير �إل��ى �أهمية �إع���ادة هيكلة
املحفظة اال�ستثمارية ب�شكل جيد و�رسيع
وعايل الكفاءة من خالل �صفقات وا�ستحواذات

م�ؤثرة ترفع الإنتاجية وتعزز الربحية يف
كل م��وارد الطاقة خا�صة النفط والغاز يف
امل�رشوعات الربية ويف املياه العميقة على
ال�سواء.
وذكر �أن «�شل» على �سبيل املثال قامت ببيع
�أ�صول غري �أ�سا�سية و�إعادة ت�شكيل حمفظتها
اال�ستثمارية ب�شكل �أكرث كفاءة وفاعلية مبا
ي�ضمن تعاظم الربحية.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن ال�سوق يعي�ش حاليا
مرحلة ال�رشكات املتكاملة للنفط والغاز
والكيماويات� ،إلى جانب العمل على حتقيق

النمو على املدى الطويل من خالل م�رشوعات
جيدة يف جمال الطاقات اجلديدة.
و�أكد �أهمية حتقيق كفاءة ر�أ�س املال والتميز
الت�شغيلي و�ضمان �أن كل دوالر ينفق يف
امل�رشوع يكون له مردود جيد وعائد مثمر
يعزز املراكز املالية ل�رشكات الطاقة.
وما زالت وفرة الإنتاج االمريكي ت�ضغط على
الأ�سعار وتكبح حتقيق مكا�سب �أو�سع خا�صة
بعد ���ص��دور حت��ذي��رات م��ن وك��ال��ة الطاقة
الدولية من احتمال عودة التخمة احلادة يف
املعرو�ض النفطي بالأ�سواق.

محللون :أسعار النفط تستعيد المكاسب تدريجي ًا
بسبب تعافي أسواق المال العالمية
قال املحلل فيتوريو مو�سازي مدير
العالقات الدولية يف �رشكة «�سنام»
الإيطالية للطاقة� ،إن �أ�سعار النفط
ت�ستعيد املكا�سب تدريجيا ب�سبب
تعايف �أ�سواق املال العاملية التي
تعر�ضت لواحدة من الهزات العنيفة
التي طالت يف ت�أثرياتها خمتلف
الأن�شطة االقت�صادية.
و�أ���ض��اف �أن منظمة «�أوب���ك» جددت
موقفها مرة �أخرى على ل�سان �سهيل
املزروعي وزي��ر الطاقة الإماراتي
ورئي�س «�أوب��ك» ال��دوري ،الذي �أكد
�أن ال��زي��ادات يف الإن��ت��اج االمريكي
ل��ن تعرقل جن��اح ج��ه��ود «�أوب���ك»
و�رشكائهم امل�ستقلني يف عالج تخمة
املعرو�ض يف الأ�سواق وامت�صا�ص
فائ�ض املخزونات النفطية.
و�أو�ضح �أن «�أوبك» تبدى ثقة كبرية

بنمو الطلب ال�رسيع على النفط الذي
يدعمه بقوة االمتثال الوا�سع من
املنتجني بخف�ض الإنتاج ،معتربا
�أن «�أوبك» ال تهون من ت�أثري الإنتاج
االمريكي خا�صة �إذا منا الطلب بنحو
 1.6مليون برميل يوميا هذا العام
والعام املقبل ،وهو امل�ستوى الذي
تدور حوله �أغلب توقعات امل�ؤ�س�سات
املالية ال��دول��ي��ة مثل امل�صارف
العاملية �إ�ضافة �إلى توقعات «�أوبك»
ووكالة الطاقة الدولية.
من جانبه� ،أكد رو�س كيندي الع�ضو
املنتدب ل�رشكة «كيو ات�ش �أي»
للخدمات النفطية� ،أن مت�سك «�أوبك»
وامل�ستقلني بالعمل بتخفي�ضات
الإنتاج على مدار العام احلايل ي�أتي
حت�سبا لزيادات وا�سعة يف الإنتاج
االمريكي.

وكالة الطاقة :زيادة المعروض
النفطي قد تفوق نمو الطلب
في العام الحالي
قالت وكالة الطاقة الدولية �إن
من املرجح �أن تتجاوز زيادة
�إنتاج النفط العاملي ،بقيادة
الواليات املتحدة ،منو الطلب
هذا العام.
ورف��ع��ت ال��وك��ال��ة التي مقرها
باري�س توقعاتها لنمو الطلب
على النفط يف � 2018إل��ى 1.4
مليون برميل يوميا من تقدير
�سابق كان يبلغ  1.3مليون برميل
يوميا بعد �أن زاد �صندوق النقد
الدويل يف يناير تقديراته للنمو
االقت�صادي العاملي للعامني
احلايل والقادم.
وق��ال��ت ال��وك��ال��ة يف تقريرها
ال�شهري عن ال�سوق �إن الطلب
على النفط منا مبعدل  1.6مليون
برميل يوميا يف .2017
لكن الزيادة ال�رسيعة يف الإنتاج،
ال�سيما يف الواليات املتحدة ،قد

تتجاوز �أي ت�سارع يف الطلب وتبد�أ
بدفع خمزونات النفط العاملية
لل�صعود بعد �أن اقرتبت كثريا من
متو�سط اخلم�س �سنوات.وقالت
وكالة الطاقة وبعد �أن خف�ضوا
التكاليف ب�شدة ف��إن املنتجني
االم�يرك��ي�ين يتمتعون مبوجة
ثانية من النمو اال�ستثنائي �إلى
احلد الذي قد ت�ضاهي معه زيادة
�إنتاجهم من ال�سوائل يف 2018
منو الطلب العاملي».
و�أ�ضافت «يف ثالثة �أ�شهر فقط
حتى نوفمرب زاد �إن��ت��اج اخلام
«االمريكي» زيادة عمالقة بلغت
� 846ألف برميل يوميا.
وبح�سب ت��ق��دي��رات م��ن �إدارة
معلومات الطاقة االمريكية ف�إن
�إنتاج اخل��ام االمريكي قد ي�صل
�إل���ى  11مليون برميل يوميا
بنهاية العام احلايل.

«البترول المصرية» :اتفاقية
تعاون مع «بيكر هيوز جي.إي»
إلطالق مشروع بوابة مصر

وقعت وزارة البرتول والرثوة املعدنية امل�رصية اتفاقية تعاون
مع �رشكة «بيكر هيوز ج��ي�.إي» التابعة ل�رشكة جرنال �إلكرتيك
العاملية ،لإطالق م�رشوع بوابة م�رص لت�سويق املناطق البرتولية
واال�ستك�شاف �إلكرتوني ًا.
وقال وزير البرتول امل�رصي ،املهند�س طارق املال ،على هام�ش
فعاليات م�ؤمتر م�رص الدويل للبرتول «�إيجب�س � ،»2018إن امل�رشوع
ي�أتي يف �إطار برنامج التطوير والتحديث الذي يتم تنفيذه حالي ًا.
و�أ�شار �إلى �أن م�رشوع بوابة م�رص ي�ستهدف ا�ستحداث �آليات متطورة
لت�سويق مناطق البحث واال�ستك�شاف عن البرتول والغاز من خالل
�شبكة املعلومات الدولية.
و�أو�ضح الوزير امل�رصي �أن امل�رشوع يعد مبثابة خارطة طريق
لو�ضع املناطق البرتولية الواعدة على خريطة اال�ستثمار العاملية
يف �أن�شطة البحث واال�ستك�شاف عن البرتول والغاز.
ومبوجب االتفاقية يتم توفري البنية التحتية الرقمية والتطبيقات
الإلكرتونية املنا�سبة لدعم امل�رشوع وتعزيز القدرة التنبوئية
للمعلومات احل�سابية لإدارة جوالت املزايدات العاملية للبحث عن
البرتول والغاز يف م�رص.

• سهيل املزروعي

و�أ�شار �إلى �أن العام احلايل �سي�شهد
على الأرج��ح ا�ستعادة ال��ت��وازن يف
�سوق النفط اخلام خا�صة مع التقدم

امل�ستمر يف ال�سيطرة على فائ�ض
امل��خ��زون��ات ال��ت��ي ت��ع��ود بوترية
�رسيعة �إل��ى امل�ستوى املتو�سط
يف خم�س �سنوات وه��و م��ا ي�ضمن
�أداء قويا يف ال�سوق وعالقة �صحية
ومتوازنة ب�شكل م�ستدام بني العر�ض
والطلب.
من ناحيته ،قال �أرتورا�س فيفرا�س
مدير اال�ستثمار يف فكتوريا بنك يف
دولة مولدوفا� ،إن الأ�سواق تتلقى
دعما من التما�سك القوي يف اتفاق
خف�ض الإن��ت��اج ب�ين دول «�أوب���ك»
وخارجها بقيادة رو�سيا ،م�شريا
�إل���ى �أن رو�سيا تتجنب �ضغوطا
وا�سعة من ال�رشكات لزيادة الإنتاج
وتتم�سك باالتفاق و�أي�ضا بالتعاون
اال�سرتاتيجي مع دول «�أوبك».
ولفت �إلى �أن هذا يف�رس ما �أكده �أمني

عام «�أوبك» ب�أنه تلقى وعودا قاطعة
من الرئي�س الرو�سي فيالدميري بوتني
ووزير الطاقة �ألك�سندر نوفاك بعدم
العودة �إل��ى حالة �إغ��راق الأ�سواق
بالإنتاج كما حدث يف فرتات �سابقة،
متوقعا �أن ي�شهد التعاون بني رو�سيا
و»�أوب���ك» �أ�شكاال �أك�ثر ن�ضجا بعد
العام اجلاري .2018
وفيما يخ�ص الأ�سعار ،فقد هبطت
�أ�سعار النفط �أم�����س ،متخلية عن
املكا�سب التي كانت قد حققتها يف
وقت �سابق مع تعايف �أ�سواق الأ�سهم
العاملية ،وذل��ك بعدما توقعت
وكالة الطاقة الدولية �أن يتجاوز
حجم �إمدادات اخلام العاملية الطلب
هذا العام على نحو قد يقو�ض جهود
املنتجني لتقلي�ص املعرو�ض من
اخلام.

روسيا :اتفاق «أوبك» يدر  43مليار دوالر
على الدولة والشركات
نقلت وكالة الإع�لام الرو�سية عن
�ألك�سندر نوفاك وزير الطاقة قوله،
�إن اتفاق خف�ض �إنتاج النفط املربم
مع منظمة �أوبك قد در نحو  43مليار
دوالر حتى الآن على �رشكات النفط
الرو�سية وميزانية الدولة.
و�أكد �أن مكا�سب ال�رشكات الإ�ضافية
من االتفاق بلغت  700مليار روبل
« 12.1مليار دوالر» يف حني ك�سبت
امليزانية  1.7تريليون روبل.
و�أ�شار وزير الطاقة الرو�سي �إلى �أن
خمزونات النفط العاملية يف تراجع
رغ��م زي��ادة الإن��ت��اج يف الواليات
املتحدة ،متوقعا �أن يقرتب متو�سط
�سعر النفط هذا العام من  60دوالرا
للربميل.
وب�ين نوفاك �أن خمزونات النفط
العاملية يف ت��راج��ع على الرغم
م��ن زي���ادة الإن��ت��اج يف الواليات

املتحدة.
ويف كلمة �أم��ام جلنة بالربملان
الرو�سي قال نوفاك« :نحن ننظر �إلى
الو�ضع ككل ونرى �أن املخزونات
تنكم�ش على �أي حال ،وزيادة النفط
ال�صخري ال تغطي الزيادة يف الطلب
وانخفا�ض الإنتاج».
ورف��ع��ت �إدارة معلومات الطاقة
االم�يرك��ي��ة الأ����س���ب���وع املا�ضي
توقعاتها لإنتاج النفط يف الواليات
املتحدة مبقدار  1.26مليون برميل
يوميا �إل��ى  10.59ماليني برميل
يوميا يف  .2018ورف��ع��ت �أي�ضا
توقعاتها لنمو الإنتاج يف 2019
ب�شكل طفيف �إل���ى زي���ادة قدرها
� 590ألف برميل يوميا لي�صل �إلى
 11.18مليون برميل يوميا ،وهو ما
يتخطى رو�سيا �أكرب منتج للنفط يف
العامل.

ينخفض ليبلغ  59,11دوالراً
انخف�ض �سعر برميل النفط
الكويتي � 53سنت ًا يف تداوالت
�أول �أم�����س ليبلغ 59.11
دوالر ًا �أمريكي ًا مقابل 59.64
دوالر ًا للربميل يف تداوالت
االثنني املا�ضي وفقا لل�سعر
املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية.
ويف اال�����س����واق العاملية
ا�ستقرت �أ�سعار النفط الى حد
كبري الثالثاء املا�ضي بعد
�أن حفز تراجع ال��دوالر على
تعايف ال�سوق من خ�سائره

الأولية التي �أثارتها توقعات
لوكالة الطاقة الدولية ب�أن
املعرو�ض من اخلام �سيتجاوز
الطلب.
وارتفع �سعر برميل نفط خام
القيا�س العاملي مزيج برنت
� 13سنتا لي�صل عند الت�سوية
الى م�ستوى  62.72دوالر ًا يف
حني انخف�ض �سعر برميل نفط
خام القيا�س الأمريكي غرب
تك�سا�س الو�سيط � 10سنتات
لي�صل ال��ى م�ستوى 59.19
دوالر ًا.

الفالح :استمرار تعاون «أوبك»

وحلفائها الستقرار النفط

�أع�����رب وزي����ر الطاقة
ال�سعودي خالد الفالح،
�أم�������س ،ع���ن ث��ق��ت��ه يف
ا�ستمرار ال��ت��ع��اون بني
منظمة البلدان امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» وحلفائها
غري الأع�ضاء يف املنظمة
من �أجل ا�ستقرار �أ�سواق
النفط.
وقال الفالح خالل م�ؤمتر
ل��ل��ق��ط��اع يف ال��ري��ا���ض
ح����ضره وزي����ر الطاقة
الرو�سي �ألك�سندر نوفاك
والأم�ي�ن ال��ع��ام ملنظمة
• خالد الفالح
«�أوب��ك» حممد باركيندو:
«�أنا على ثقة من �أن درجة
التعاون والتن�سيق الكبرية بيننا �ست�ستمر وحتقق النتائج
املرغوبة».
واتفقت الدول الأع�ضاء يف «�أوبك» وغري الأع�ضاء بقيادة رو�سيا
يف نوفمرب املا�ضي ،على متديد اتفاقية خف�ض �إنتاج النفط حتى
نهاية عام .2018
ووافقت كل من ليبيا ونيجرييا ،وهما من �أع�ضاء �أوبك اللذين
ي�ستثنيهما قرار املنظمة ،على عدم زيادة �إنتاجهما من النفط
عن م�ستويات .2017

نفط ُعمان ينخفض  43سنت ًا
للبرميل

• ألكسندر نوفاك

«أوبك» :البيانات تشير المتثال قوي
بخفض اإلنتاج في يناير
ق��ال الأم�ي�ن ال��ع��ام ملنظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» حممد باركيندو �أم�س
�إن البيانات ت�شري �إلى التزام
قوي من جانب منتجي النفط
يف ي��ن��اي��ر ب��ات��ف��اق خف�ض
الإمدادات.
و�أ�ضاف خالل م�ؤمتر للقطاع
يف ال��ري��ا���ض ح����ضره وزي��ر
الطاقة ال�سعودي خالد الفالح
ون��ظ�يره الرو�سي �ألك�سندر
نوفاك� ،أن��ه من املتوقع �أن
يكون منو الطلب يف 2018
عند م�ستويات جيدة.
وتقود رو�سيا وال�سعودية
اتفاق ًا عاملي ًا خلف�ض �إمدادات
اخل��ام ب�ين «�أوب����ك» وبع�ض
املنتجني من خارج املنظمة.
وي�ستمر االتفاق احلايل حتى
نهاية .2018

برميل النفط الكويتي

�أظهرت بيانات �صادرة عن
بور�صة دبي للطاقة� ،أم�س،
انخفا�ض �سعر نفط عمان
بالعقود الآجلة ت�سليم �أبريل
امل��ق��ب��ل ،ب��واق��ع � 43سنت ًا
للربميل.
و�أ�شارت البيانات� ،إلى �أن
�سعر نفط عمان ت�سليم �أبريل
ت��راج��ع �إل��ى  59.77دوالر ًا
للربميل ،مقارنة ب�سعره
الثالثاء عند  60.2دوالر ًا.
وبح�سب البيانات ،بلغ �سعر
العماين ت�سليم �شهر
النفط
ُ
مايو  59.55دوالر ًا للربميل،

برتاجع � 42سنت ًا للربميل عن
م�ستوياته ال�سابقة ،البالغة
 59.97دوالر ًا للربميل.
وت���راج���ع خ����ام ناميك�س
االم�يرك��ي بالعقود الآجلة
ت�سليم مار�س  ،0.63%لي�صل
�إلى  58.82دوالر ًا للربميل،
فاقد ًا � 37سنت ًا للربميل.
وانخف�ض كذلك �سعر خام
برنت ت�سليم �أبريل ،0.48%
لي�صل �إل��ى م�ستوى 62.42
دوالر ًا للربميل ،بخ�سائر
� 30سنت ًا ع��ن م�ستوياته
ال�سابقة.

مخزونات النفط األميركية
ترتفع  3.9ماليين برميل
�أظهرت بيانات من معهد البرتول الأمريكي �أن خمزونات النفط
اخلام التجارية يف الواليات املتحدة �سجلت زيادة �أكرب من
املتوقع الأ�سبوع املا�ضي مع خف�ض م�صايف التكرير االنتاج.
و�أ�شارت البيانات �إلى �أن خمزونات اخلام زادت مبقدار 3.9
ماليني برميل يف الأ�سبوع املنتهي يف التا�سع من فرباير لت�صل
�إلى  422.4مليون برميل يف حني توقع حمللون يف ا�ستطالع
لرويرتز زيادة قدرها  2.8مليون برميل.
وانخف�ض ا�ستهالك م�صايف التكرير من اخلام بواقع � 462ألف
برميل يوميا.
وارتفعت خمزونات البنزين  4.6ماليني برميل بينما كانت
التوقعات ت�شري �إلى زيادة قدرها  1.2مليون برميل.
وزادت خمزونات نواجت التقطري ،التي ت�شمل الديزل وزيت
التدفئة 1.1 ،مليون برميل بينما كان من املتوقع �أن تنخف�ض
 1.1مليون برميل.
وقال معهد البرتول �إن واردات الواليات املتحدة من النفط
اخلام الأ�سبوع املا�ضي تراجعت مبقدار � 54ألف برميل يوميا
�إلى  7.8ماليني برميل يوميا.

• بيانات أوبك

