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لمعالجة الفرص االستراتيجية التي تواجهها في الشرق األوسط وتحديدًا في الخليج

الرشيدي« :االتحاد الخليجي» يهدف إلى التوسع
ليشمل جميع المهتمين بصناعة التكرير
�شاركت �رشكة البرتول الوطنية يف
م�ؤمتر ومعر�ض االحتاد اخلليجي
للتكرير الأول ،الذي ا�ست�ضافته
مملكة البحرين خالل الفرتة من 23
حتى � 25أكتوبر املا�ضي ،برعاية
رئي�س ال���وزراء �صاحب ال�سمو
امللكي الأم�ير خليفة بن �سلمان
�آل خليفة ،وحت��ت �شعار «نحو
تكرير تناف�سي من خالل االبتكار
والتعاون والتكنولوجيا».
وج����اءت م�����ش��ارك��ة «ال��ب�ترول
الوطنية» يف هذا احلدث العاملي
املهم ،الذي ح�رضه وزير النفط
وزي��ر الكهرباء وامل���اء بخيت
الر�شيدي ،من خ�لال وف��د رفيع
امل�����س��ت��وى ب��رئ��ا���س��ة الرئي�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي حم��م��د امل��ط�يري،
ال���ذي ي�تر�أ���س االحت����اد ،و�ضم
يف ع�ضويته ع��دد ًا من م�س�ؤويل
ال�رشكة واملهند�سني واملهند�سات
من خمتلف دوائرها و�أق�سامها،
الذين �شاركوا بفاعلية من خالل
تقدمي جمموعة من �أوراق العمل
املتخ�ص�صة ،التي �أبرزت م�شاريع
ال�رشكة الكربى ،كم�رشوع الوقود
البيئي ،وم�رشوع الدبدبة للطاقة
ال�شم�سية ،كما �شاركوا يف خمتلف
اجلل�سات احلوارية.وافتتح وزير
النفط البحريني ال�شيخ حممد بن
خليفة �آل خليفة فعاليات امل�ؤمتر
ال���ذي نظمه االحت���اد اخلليجي
للتكرير بالتعاون والتن�سيق مع
الهيئة الوطنية للنفط والغاز
مبملكة البحرين ،وبح�ضور الفت
لوفود من كربى �رشكات النفط
اخلليجية و��شرك��ات امريكية
�أوروبية و�آ�سيوية ،فيما بلغ عدد
امل�شاركني قرابة  5000م�شارك
من خمتلف دول العامل.

اظهرت بيانات حكومية �أم�س ان �صادرات الكويت
من النفط اخل��ام ال��ى اليابان تراجعت يف �شهر
�سبتمرب املا�ضي بن�سبة  %16.3للمرة االولى منذ
�شهرين على ا�سا�س �سنوي لت�صل الى  6.89ماليني
برميل اي � 230ألف برميل يوميا .وقالت وكالة
املوارد الطبيعية والطاقة اليابانية يف تقرير اويل
ان الكويت باعتبارها رابع اكرب مزود نفط لليابان
�صدرت ن�سبة  %7.9من اجمايل واردات الدولة من
النفط اخلام يف �شهر �سبتمرب املا�ضي مقارنة بن�سبة
 %8.7بالفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
وا�ضافت ان اجمايل واردات اليابان من النفط اخلام
تراجع يف �شهر �سبتمرب املا�ضي على ا�سا�س �سنوي
بن�سبة  %7.9لي�صل الى  2.92مليون برميل يوميا
وهو اول انخفا�ض له منذ �شهرين.واو�ضحت الوكالة
ان ال�شحنات من ال�رشق الأو�سط �شكلت يف الفرتة

ذاتها ن�سبة  %86.1من اجمايل واردات اليابان من
النفط اخلام مرتاجعة بن�سبة  %3.0عن عام .2017
وال ت��زال اململكة العربية ال�سعودية اكرب مزود
نفط لليابان رغم تراجع �صادراتها لالخرية بن�سبة
 %13.1على ا�سا�س �سنوي لت�صل الى  1.03مليون
برميل يوميا تلتها دولة الإمارات العربية املتحدة
التي �صدرت لليابان � 698ألف برميل يوميا م�سجلة
تراجعا بن�سبة .%17.2
واحتلت قطر املرتبة الثالثة ب�صادراتها لليابان
التي بلغت � 240أل��ف برميل يوميا ،فيما جاءت
�إيران يف املرتبة اخلام�سة ب�صادراتها التي بلغت
� 149ألف برميل يوميا.وتعد اليابان ثالث اكرب
م�ستهلك للنفط يف العامل بعد الواليات املتحدة
وال�صني الى جانب ا�ستريادها جميع ما ت�ستخدمه
من الوقود االحفوري تقريب ًا.

سيكون تأثيرها كبيراً على قطاع النفط
• املطريي يقدم هدية تذكارية لنائب رئي�س الوزراء البحريني �أثناء زيارته جناح ال�رشكة

و�أك��د الوزير يف كلمة افتتاحية
�أن منطقة اخلليج تتمتع ب�أهمية
كبرية يف عامل االقت�صاد النفطي،
ف��ه��ي مت��ث��ل �أك�ب�ر احتياطيات
النفط والغاز يف العامل ،كما
�أن منطقة ال�رشق الأو�سط ت�شهد
من��و ًا عاملي ًا مت�سارعا لتكون
مركزا مهما للتكرير ،وذلك ملا
ت�شهده ه��ذه املنطقة م��ن بناء
معظم امل�صايف العاملية اجلديدة
وال��ت��ي مت��رك��زت يف ق��ارة �آ�سيا
ومنطقة ال�رشق الأو�سط ،منوها
�إل��ى �أن��ه من املتوقع �أن ت�شهد
قدرة البرتوكيماويات يف ال�رشق
الأو�سط ارتفاعا ملحوظا ،ناهيك
عن ازدي��اد الفر�ص اال�ستثمارية

يف ال�سوق النفطي يف منطقة
ال����شرق الأو���س��ط التي �ست�شهد
زي���ادة م�ستقبلية يف الإن��ت��اج.
ب��دوره� ،أ�شار وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء بخيت الر�شيدي
�إل��ى �أن ر�ؤي��ة االحت��اد اخلليجي
للتكرير تتمثل يف تو�سيع نطاق
ه���ذا احل����دث ال��ع��امل��ي ُ
امل��ه��م
لي�شمل جميع املهتمني ب�صناعة
التكرير وال�صناعات التابعة لها
ومعاجلة الفر�ص اال�سرتاتيجية
التي تواجهها هذه ال�صناعة يف
ال�رشق الأو�سط وحتدي ًدا يف دول
اخلليج.
من جانب �آخر �شاركت «البرتول
الوطنية» يف املعر�ض امل�صاحب

للم�ؤمتر وال���ذي افتتحه نائب
رئي�س الوزراء البحريني ال�شيخ
علي بن خليفة �آل خليفة ،وقام
ومعه وزي���را النفط ،الكويتي
بخيت الر�شيدي ،والبحريني
ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة،
بجولة يف �أجنحته مبرافقة عدد
من امل�س�ؤولني النفطيني وكبار
احل�����ض��ور .وق��د رح��ب الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة حممد املطريي
بهم يف جناح ال����شرك��ة ،الذي
احتوى على مطبوعات ال�رشكة
و�إ�صداراتها ،فيما قام موظفوها
بتقدمي �رشح لزوار املعر�ض حول
دورها ومهامها وامل�شاريع التي
تنفذها.

الشطي :األجواء السائدة تضمن سعر البرميل
الكويتي بين  67و 77دوالراً

• حممد ال�شطي

�ضعف اال�سعار «فال�سوق النفطية
تدعمها ا�سا�سيات ال�سوق التي
التزال قوية».
وبني ان �ضعف �أ�سعار النفط جاء
ليعك�س ع��دة ع��وام��ل رغ��م حظر
مبيعات النفط املفرو�ض على
�إيران ومن �أبرزها تراجع العمالت
يف ال�صني والأ���س��واق الآ�سيوية
عندما �سجل الطلب على النفط
�ضعفا خالل الأ�شهر من يوليو الى
�أكتوبر.وقال �إن من بني عوامل

إنتاج روسيا من النفط يبلغ مستوى
قياسي ًا مرتفع ًا في أكتوبر

قال م�صدر يف قطاع النفط على دراية ببيانات الإنتاج الرو�سي �أم�س �إن �إنتاج رو�سيا
النفطي ارتفع �إلى م�ستوى قيا�سي هو الأعلى فيما بعد احلقبة ال�سوفييتية عند 11.41
مليون برميل يوميا منذ بداية �أكتوبر من  11.36مليون برميل يوميا يف �سبتمرب .وزاد
�إنتاج النفط الرو�سي مع اتفاق منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك» ومنتجني
�آخرين كبار للنفط تقودهم رو�سيا يف يونيو لتخفيف القيود على الإنتاج وااللتزام
مب�ستويات الإنتاج املحددة يف اتفاق �أُبرم يف فيينا يف عام .2016
ويعزز ارتفاع �أ�سعار اخلام الزيادات يف الإنتاج مع ت�أهب الأ�سواق ل�شح الإمدادات فور
تطبيق عقوبات �أمريكية على �إيران يف نوفمرب.

أسعار النفط ترتفع للمرة األولى في  3أيام
ومخاوف الحرب التجارية تضغط على السوق
قفزت �أ�سعار النفط للمرة الأول��ى
يف ثالثة �أي��ام ،لكن زي��ادة الإم��دادات
واملخاوف ب�ش�أن توقعات الطلب يف
ظل احل��رب التجارية بني الواليات
املتحدة وال�صني �أبقت ال�ضغط على
ال�سوق .وارتفعت العقود الآجلة خلام
القيا�س العاملي مزيج برنت � 49سنتا،
�أو ما يعادل � ،%0.7إلى  76.40دوالر ًا
للربميل �أم�س .كانت العقود هبطت

بلغت  6.89ماليين برميل

صادرات النفط الخام الكويتي لليابان
تسجل تراجع ًا بنسبة %16.3

التوتر في مناطق اإلنتاج يجعله غير مستقر

�أكد املحلل النفطي الكويتي حممد
ال�شطي �أن الأج��واء ال�سائدة يف
ال�سوق النفطية العاملية حالي ًا
ت�ضمن الدعم ل�سعر برميل النفط
اخلام الكويتي وفق نطاق �سعري
ي��ت ��أرج��ح ب�ين  67و 77دوالر ًا
امريكيا.وقال ال�شطي �أم�س �إن هذا
ال�سعر للربميل الكويتي يعادل
�سعر نفط خ��ام الإ���ش��ارة مزيج
برنت بني  72و 82دوالر ًا للربميل
«وبالطبع تناق�ص الإمدادات وعدم
قدرة ال�سوق تغطية النق�ص يدعم
ا�سعار «الكويتي» عند م�ستويات
 80دوالرا للربميل و�أعلى ولكن
لفرتات ق�صرية جدا».
و�أ�ضاف انه ال يختلف اثنان على
ان �ضعف ال�سوق الذي كان �سمة
�أ���س��واق النفط لن يعود يف ظل
نق�ص اال�ستثمار يف قطاع االنتاج
م�شري ًا �إل��ى �أن ت�صعيد وترية
االجواء اجليو�سيا�سية يف مناطق
االنتاج يقيد االنتاج ويجعله غري
م�ستقر.ولفت الى �أن ا�سعار النفط
�شهدت خالل الأ�سابيع املا�ضية
انخفا�ضا بعد ان بلغت ال��ذروة
يف بداية �شهر �أكتوبر ،مو�ضح ًا
ان��ه من غري املتوقع �أن ي�ستمر

اقتصاد

� %1.8أول �أم�س والم�ست يف وقت ما
�أدن��ى م�ستوى منذ � 24أغ�سط�س عند
 75.09دوالر ًا للربميل.
وزادت ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خل��ام غرب
تك�سا�س الو�سيط االمريكي � 28سنتا،
�أو � ،%0.4إلى  66.46دوالر ًا للربميل.
وهبطت العقود  %1.3خالل اليوم قبل
�أن ت�سجل �أدنى م�ستوى منذ � 17أغ�سط�س
عند  65.33دوالر ًا للربميل.

«أرامكو» تخفض سعر البروبان
لـ 540دوالراً للطن في نوفمبر الحالي

حددت �رشكة �أرامكو ال�سعودية �سعر بيع الربوبان يف عقد نوفمرب  2018عند 540
دوالرا للطن انخفا�ضا من  655دوالر ًا يف �أكتوبر.
كما حددت ال�رشكة� ،سعر البوتان ،عند  525دوالرا للطن ،يف نوفمرب ،مقابل
 655دوالرا للطن يف �شهر �أكتوبر .و�سعر بروبان �أرامكو معيار قيا�سي لت�سعري
مبيعات ال�رشق الأو�سط من غاز البرتول امل�سال �إلى �آ�سيا .وذكر تقرير حديث،
يف وقت �سابق �أن �رشكة �أرامكو ال�سعودية تخطط لتخ�صي�ص  3-2ماليني برميل
من النفط يومي ًا لقطاع البرتوكيماويات ،و�سط توقعات لتباط�ؤ حمتمل يف الطلب
على اخلام عاملي ًا.

�ضعف �أ���س��ع��ار النفط ت�سجيل
امل���خ���زون ال��ن��ف��ط��ي الأم�يرك��ي
ارت��ف��اع � ًا و�ضعف �أداء م�ؤ�رش
�ستاندرد اند بورز وحتول هيكلة
اال�سعار الى «الكونتانغو» وهو
ما يعني �ضعف الأ�سعار حالي ًا
مقابل الأ�شهر املقبلة وهو م�ؤ�رش
على ارتفاع املعرو�ض حاليا.
و�أو�ضح ان حالة «الكونتانغو»
هي ان «تكون الأ�سعار احلالية يف
ال�سوق �أقل منها يف امل�ستقبل يف
حني ان حالة «الباكوردي�شني»
تعني ان تكون الأ�سعار يف ال�سوق
حاليا �أعلى منها يف امل�ستقبل».
وقال �إن «الكونتانغو» تعد م�ؤ�رش ًا
على �ضعف �أ�سا�سيات ال�سوق
وت�شجع على تخزين النفط اخلام
يف ح�ين تعد «الباكوردي�شني»
م�ؤ�رشا على متانة الطلب العاملي
وت���وازن ال�سوق وت�شجع على
ال�سحب من املخزون النفطي،
مو�ضحا �أنه عندما تكون الأ�سعار
امل�ستقبلية للنفط �أقل من الأ�سعار
احلالية ف�إن «ذلك يكون م�ؤ�رش ًا
على ت��وازن ال�سوق النفطية».
و�أ�شار ال�شطي الى �أن هناك عوامل
�أخ��رى ل�ضعف �أ�سعار النفط يف

الوقت الراهن ومنها وعود بع�ض
املنتجني برفع االنتاج لتغطية
النق�ص يف �أ�سواق النفط والذي
ي��ح��دث ب�سبب اج���واء وت�صعيد
جيو�سيا�سي ا�ضافة الى قيام بيوت
اال�ستثمار بالبيع من مراكزهم يف
الأ�سواق الآجلة وهو م�ؤ�رش على
توقعات �ضعف اال�سعار والذي
ي�أتي مع �ضعف املنحنى ال�سعري
لأ�سعار امل�ستقبل.
و�أ�ضاف ان من تلك العوامل �أي�ضا
ت�رصيحات لوزير الطاقة الرو�سي
باال�ستمرار يف رفع الإنتاج وتعايف
انتاج النفط اخلام يف ليبيا الى
متو�سط املليون برميل يوميا او
�أكرث ودخول ال�رشكات الأجنبية
لال�ستثمار وه���و م���ؤ��شر على
ت�شجيع اجواء اال�ستثمار هناك.
وبني ان من تلك العوامل كذلك
كفاية الإمدادات خالفا للتوقعات
وال�ضعف الن�سبي يف الطلب خالفا
للتوقعات �أي�ضا وه��و ما يعني
�ضعفا طفيفا يف ا�سا�سيات ال�سوق
يربر �ضعف اال�سعار احل��ايل عن
امل�ستويات العالية �إ�ضافة الى
قوة الدوالر االمريكي التي ت�ضغط
على ا�سعار النفط.

إيران تواجه أسوأ «كابوس» في تاريخها

والعقوبات ستقطع شريان اقتصادها
و���ص��ف تقرير «�أوي���ل براي�س»
العقوبات ال��ت��ي �ستطبق على
طهران اعتبارا من الأحد املقبل
يف ق��ط��اع النفط ب��أن��ه��ا �أ���س��و�أ
كابو�س يف تاريخ �إيران ،والذي
�أ�صبح حقيقة واقعة ،م�شريا �إلى
�أن العقوبات اجلديدة �سيكون
ت�أثريها كبري ًا للغاية على قطاع
النفط يف البالد وهو �رشيان حياة
االقت�صاد الإيراين.
و�أك����د ال��ت��ق��ري��ر �أن الرئي�س
الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب �أخذ
على عاتقه �إجبار �إيران على �أن
جتثو على ركبتيها ب�سبب ما يراه
من عدم امتثال لالتفاق النووي
لعام  2015بني القوى الغربية
وطهران.ولفت التقرير الدويل
�إل��ى �أن �إ��صرار الرئي�س دونالد
ترامب بقوة على �إع���ادة فر�ض
العقوبات �ضد �إيران �أدى �إلى حالة
من التوتر يف �أ�سواق النفط ب�سبب
املخاوف املتعلقة بالإمدادات،
حيث كان البع�ض قد تنب�أ بطفرة
يف الأ�سعار �إلى م�ستوى  100دوالر
للربميل بحلول نهاية العام.
وق��ال التقرير �إن طهران تعي�ش
ح��ال��ي��ا يف ح��ال��ة ذع���ر ب�سبب
اكت�شافها ق��درة املنتجني على
ال��ت��ع��ام��ل ب�سهولة م��ع فقدان
براميلها من النفط اخلام و�سهولة
تعوي�ض ه��ذا النق�ص واحتواء
ت�أثرياته.ولفت التقرير �إلى رهان
�إيران اخلا�رس ب�أن «�أوبك» بقيادة
ال�سعودية لن تتمكن من �ضخ ما
يكفي من النفط اخلام للتعوي�ض
عن خ�سارة الرباميل الإيرانية
التي يقدرها البع�ض بنحو 500
�ألف برميل يوميا والبع�ض الآخر
بنحو مليون �أو مليوين برميل
يوميا .وذكر التقرير �أن ال�صورة

تبدلت يف ال�سوق ما ي�ؤكد �سوء
تقديرات اجلانب الإيراين و�صحة
ت��ق��دي��رات «�أوب����ك» ،حيث �شهد
ال�سوق منذ ع��دة �أ�سابيع جتاه
�أ�سعار النفط اخلام  -حتى الآن
 نحو االنخفا�ضات املتتالية،حيث هبطت الأ�سعار على �أ�سا�س
�أ�سبوعي للأ�سبوع الثالث على
التوايل مع تراجع �أ�سواق الأ�سهم
العاملية كما ركزت �أ�سواق النفط
على �ضعف توقعات الطلب على
النفط اخلام يف امل�ستقبل.
وك�شف التقرير عن ا�ضطرار معظم
امل�ستوردين الرئي�سيني للخام
الإيراين مبا يف ذلك الهند وال�صني
�إلى التقيد بالعقوبات الأمريكية
وه���و م��ا ف��اق��م ال���ك���وارث على
احلكومة الإيرانية التي تواجه

حالة من النق�ص احلاد يف عائدات
النفط ال�لازم��ة خلزانة الدولة
وزيادة القلق العام �إزاء مزيد من
تهاوي عملة البالد «الريال» �إلى
جانب ارتفاع الت�ضخم والبطالة
وامل�شاكل االقت�صادية امل�ستمرة
يف البالد .و�أ���ش��ار التقرير �إلى
انخفا�ض �سعر خام برنت بن�سبة
 %2.7الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي كما
انخف�ض بن�سبة  %10.5من �أعلى
م�ستوى له الذي �سجل يف الثالث
من «�أكتوبر» احلايل عند م�ستوى
 86.74دوالر ًا كما �أن��ه��ى خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأ�سبوع
املا�ضي بانخفا�ض بن�سبة %2.2
وانخف�ض حتى الآن بن�سبة %12
من �أعلى م�ستوى له يف الثالث من
«�أكتوبر».

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع ليبلغ  74.92دوالراً
ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي �سنتا واحدا يف
تداوالت �أول �أم�س ليبلغ  74.92دوالر ًا امريكي ًا مقابل
 74.91دوالر ًا للربميل يف تداوالت االثنني املا�ضي
وفقا لل�سعر املعلن من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية انخف�ضت �أ�سعار النفط �أم�س
بفعل م�ؤ�رشات على زيادة املعرو�ض وخماوف من
ت�أثر النمو االقت�صادي العاملي والطلب على الوقود

�سلب ًا جراء احلرب التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني.
وانخف�ض �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي
مزيج برنت  1.43دوالر لي�صل عند الت�سوية الى
م�ستوى  75.91دوالر ًا كما انخف�ض �سعر برميل نفط
خام غرب تك�سا�س الو�سيط االمريكي � 86سنتا لي�صل
الى م�ستوى  66.18دوالر ًا.

مع قرب تطبيق العقوبات على إيران خالل أيام قليلة

خبراء :أسعار النفط الخام تتجه إلى مواصلة االنخفاض
قال الع�ضو املنتدب ملجموعة «كيو �إت�ش
�إي» خلدمات الطاقة رو�س كيندي� ،إن �أ�سعار
النفط اخلام تتجه �إلى موا�صلة االنخفا�ض
على الرغم من �أن تطبيق العقوبات على
�إيران �صار و�شيكا خالل �أيام قليلة ،الفت ًا
�إلى �أن هذا الأمر يعك�س انح�سارا للمخاوف
من العقوبات كما ميثل ت�صحيحا للأ�سعار
بعد م�ستويات قيا�سية يف االرتفاع �سجلت يف
�شهر «�سبتمرب» املا�ضي.
و�أكد وجود توقعات قوية يف ال�سوق ب�أن

معدل منو الطلب على النفط اخلام قد ي�شهد
بع�ض التباط�ؤ يف العام املقبل  2019ب�سبب
انكما�ش معدالت النمو االقت�صادي نتيجة
احل��رب التجارية وك��رد فعل لالرتفاعات
املفرطة يف الأ�سعار يف ال�شهور املا�ضية،
م�شريا �إلى حالة املخاوف من عودة تخمة
املعرو�ض ب��د�أت تتزايد يف ال�سوق .من
جانبه ،رجح املحلل يف �رشكة �ساوث كورت
ال�ست�شارات الطاقة ديفيد لدي�سما� ،أن الربع
الأول من العام املقبل �سي�شهد زيادة وا�سعة

يف املعرو�ض وذلك بح�سب تقديرات عديد
من امل�صارف واملحللني الدوليني ،الفتا
�إلى �أن الربع الأول ي�شهد �أي�ضا �ضعف الطلب
املو�سمي ب�سبب �صيانة امل�صايف وهو ما
يقود بالت�أكيد �إلى ا�ستمرار تراجع الأ�سعار.
من ناحيته ،قال �أندرو موري�س مدير �رشكة
«بويري» لال�ست�شارات الإداري��ة� ،إنه على
الرغم من تراجع �أ�سعار النفط اخلام على
مدار الأ�سابيع الثالثة املا�ضية ولكن تبقى
الأ�سعار قد ك�سبت نحو  %15على مدار

بعد أن كان  76.07دوالراً

سعر خامات «أوبك» يتراجع
إلى  75.51دوالراً للبرميل
تراجع �سعر �سلة خامات دول منظمة «اوبك» الـ
� 15أول من �أم�س بواقع � 56سنتا لي�ستقر عند
 75.51دوالر ًا للربميل بعد ان كان  76.06دوالر ًا
للربميل االثنني املا�ضي .وذكرت ن�رشة وكالة
انباء «اوبك» �أم�س ان املعدل ال�سنوي ل�سعر ال�سلة
للعام املا�ضي كان  52.43دوالرا للربميل.
وت�ضم �سلة «اوبك» التي تعد مرجعا يف م�ستوى
�سيا�سة االنتاج  14نوعا وهي خام «�صحارى»
اجلزائري وااليراين الثقيل و«الب�صارة» العراقي
وخام الت�صدير الكويتي وخام «ال�سدر» الليبي
وخام «بوين» النيجريي واخلام البحري القطري
واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي وخام «مريات»
واخل���ام الفنزويلي و«ج�يرا���س��ول» االنغويل
و«اورينت» االكوادوري وزافريو «غينيا اال�ستوائية»
ورابي اخلفيف «غابون».

وكان وزراء الدول امل�صدرة للنفط من داخل «اوبك
« وخارجها قد اتفقوا نهاية �سبتمرب املا�ضي على
دعم االتفاق الذي تو�صل اليه وزراء نفط اوبك يف
اجتماعهم الوزاري الـ  174والقا�ضي بتنفيذ ن�سبة
االلتزام املتفق عليه عند ن�سبة %100لتخفي�ضات
االنتاج ولي�س  %150و ذل��ك ل�ضمان ام��دادات
الطاقة ومواجهة اي نق�ص حمتمل يف املعرو�ض
من اخلام .وكانت منظمة الدول امل�صدرة للنفط
«اوبك» اتفقت يف اواخر  2016بفيينا مع منتجني
م�ستقلني على را�سهم رو�سيا على خف�ض انتاجها
النفطي مبقدار  1.8مليون برميل يف اليوم بهدف
الت�رسيع يف ا�ستقرار ال�سوق النفطية العاملية عرب
اجراء تعديالت يف انتاج النفط عرب خف�ض االنتاج
حيث �ساهم ه��ذا اخلف�ض يف انتعا�ش اال�سعار
وو�صوله الى م�ستوياته املرتفعة احلالية.

العام ،كما �أن الكثري من �رشكات الطاقة
الدولية ت��رى �أن االنخفا�ضات ال�سعرية
احلالية لن تهوي بالأ�سعار و�ستبقى حول
 70دوالر ًا للربميل وهو م�ستوى جيد ومالئم
لال�ستثمار.
وبني �أن ال�رشكات �سوف ت�ستمر يف برامج
�ضبط الإنفاق الر�أ�سمايل مع زيادة �أن�شطة
اال�ستحواذ من اجل زيادة قدرات اال�ستثمار
خا�صة يف م�رشوعات املنبع الواعدة يف
العديد من املناطق يف العامل.

وزير النفط العراقي :نسعى
لزيادة إنتاج الخام
ق��ال وزي��ر النفط العراقي ثامر
الغ�ضبان �أم�س �إن وزارته ت�سعى
ل��زي��ادة ط��اق��ة �إن��ت��اج اخل���ام يف
البالد و�إنها �ستدعم �رشكات النفط
الأجنبية لت�سهيل عملها.
و�أ�ضاف� :إن ال��وزارة ت�سعى �إلى
تطوير م�صاف نفطية وزي���ادة
قدرتها الإنتاجية.
وقال م�س�ؤوالن تنفيذيان بقطاع
النفط �إن �صادرات النفط من جنوب
العراق بلغت يف املتو�سط 3.488
ماليني برميل يوميا يف �أكتوبر.
و�أ�ضاف امل�س�ؤوالن �أن ال�صادرات
انخف�ضت باملقارنة مع متو�سط
�سبتمرب البالغ  3.560ماليني
برميل يوميا ب�سبب �سوء الأحوال
اجلوية التي ت�سببت يف تباط�ؤ
ال�شحنات يف بع�ض الأيام.

• ثامر الغ�ضبان

