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بزيادة شهرية بلغت  430ألف برميل يومي ًا

«كامكو» 33.3 :مليون برميل يومي ًا

إنتاج «أوبك» خالل الشهر الماضي

ق��ال تقرير ���ص��ادر ع��ن �رشكة
كامكو �إن متو�سط �إنتاج «�أوبك»
ارت��ف��ع لل�شهر اخل��ام�����س على
التوايل يف �أكتوبر  2018وبلغ
�أعلى م�ستوياته يف � 23شهرا عند
م�ستوى  33.33مليون برميل
يومياً ،بزيادة �شهرية � 430ألف
برميل يومياً ،وفقا لبيانات
وكالة بلومربج� .إال ان��ه على
الرغم من ذل��ك ،ك��ان م�ستوى
منو الإنتاج وفقا مل�صادر الأوبك
الثانوية �أقل بكثري عند م�ستوى
� 127أل��ف برميل يومي ًا لي�صل
�إلى  32.9مليون برميل يوميا.
و�أ�ضاف التقرير� :سجلت ليبيا
�أكرب معدل زيادة يف الإنتاج على
�أ�سا�س �شهري ،حيث بلغ �إنتاجها
الآن �أعلى م�ستوى له منذ خم�سة
�سنوات ون�صف العام عند 1.22
مليون برميل ي��وم��ي�اً ،وفق ًا
لبيانات بلومربج .كما �أ�ضافت
ال�سعودية � 150ألف برميل يومي ًا

خالل ال�شهر ب�إجمايل �إنتاج بلغ
يف املتو�سط  10.68ماليني
برميل يومياً ،وهو �أعلى م�ستوى
�سجلته اململكة ،وفق ًا لبيانات
وكالة بلومربج .وارتفع متو�سط
�إنتاج «�أوبك» �أكرث من  1.5مليون
برميل يوميا منذ مايو ،2018
حيث �أ�ضافت ال�سعودية وحدها
ن�صف ه��ذه ال��زي��ادة �أو 0.71
مليون برميل يومياً .كما رفعت
الإمارات م�ستويات الإنتاج بواقع
� 80ألف برميل يومي ًا لي�صل �إلى
�أعلى م�ستوياته منذ عامني عند
 3.12ماليني برميل يومي ًا بينما
انخف�ض �إنتاج �إي��ران هام�شي ًا
�إلى  3.4ماليني برميل يومياً،
على الرغم من تقدير امل�صادر
الثانوية ملنظمة الأوبك للإنتاج
الإيراين عند م�ستوى  3.3ماليني
برميل يومي ًا يف �أكتوبر .2018
نتيجة لزيادة �إنتاج الأوب��ك،
انخف�ضت ن�سبة االلتزام باتفاقية

خف�ض الإنتاج �إلى  %104خالل
�أكتوبر 2018مقابل  %111يف
�سبتمرب  .2018وتابع التقرير
مت تخفي�ض توقعات منو الطلب
العاملي على النفط للعام 2018
مرة �أخرى وفق ًا لأحدث التقارير
ال�شهرية ملنظمة «�أوبك» بواقع
� 40أل��ف برميل ي��وم��ي�اً .ومن
املتوقع �أن يرتفع �إجمايل الطلب
االن بواقع  1.5مليون برميل
يومي ًا لي�صل �إلى  98.79مليون
برميل يومي ًا للعام .2018
ويعزى هذا التعديل يف املقام
الأول ل�تراج��ع بينات الطلب
ب�أكرث مما كان متوقع ًا بالن�سبة
لل�رشق الأو�سط وال�صني و�أقاليم
ا�سيا الأخرى للربع الثالث من
ال��ع��ام  ،2018مب��ا وازن �أثر
ارت��ف��اع ت��وق��ع��ات من��و منطقة
منظمة ال��ت��ع��اون االقت�صادي
والتنمية بواقع � 50ألف برميل
يومياً.

«نفط الكويت» :ال أضرار في المنشآت
أو معدالت اإلنتاج والتصدير
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الشركة تستمر في تسجيل خسائر

«البترول الوطنية» تطبق لوائح ونظم عمل
منذ سنوات دون موافقة «األعلى للبترول»

ك�شف تقرير رقابي ان �رشكة
ال��ب�ترول الكويتية التابعة
مل�ؤ�س�سة البرتول �سجلت �صايف
خ�سائر بلغ 911.182/00
دوالر ًا يف  2017/12/31لي�صل
اجمايل ما حتملته امل�ؤ�س�سة
من �صايف اخل�سائر منذ بدء
اال�ستثمار يف ع��ام  2006ما
جملته  13.091.724/00دوالر ًا
«وتكررت هذه املالحظات ملدة
ت�سع �سنوات».
و�أو���ض��ح التقرير ع��دم دقة
م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول يف حتديد
القيمة التقديرية لبع�ض عقود
م�رشوعاتها ،حيث تراوحت
ن�سبة االخ��ت�لاف ب�ين القيمة
التقديرية والفعلية لتلك
العقود ما بني  %95بال�سلب
و %61بالزيادة« ،وتكررت
هذه املالحظات ملدة �سنتني»،
ب��اال���ض��اف��ة ل��ع��دم حت�صيل
املبالغ امل�ستحقة على وزارة
النفط نظري ا�ستغالل برج مبنى
املجمع النفطي والتي بلغت
قيمتها نحو 22.752.000/000
دينار عن الفرتة من ابريل 2006
وحتى « 2018/3/31وتكررت هذه
املالحظات ملدة ت�سع �سنوات».
وكذلك ع��دم اعتماد التعديالت
ال��واردة على الهيكل التنظيمي

المخالفات الخاصة بمؤسسة البترول الكويتية
للسنة المالية 2018 / 2017

للم�ؤ�س�سة م��ن جمل�س اخلدمة
املدنية ،وذلك باملخالفة للمادة
الثالثة من قرار جمل�س الوزراء
رق��م  666ل�سنة  2001ب�ش�أن
�ضبط منو الهياكل التنظيمية
بالوزارات واالدارات احلكومية
والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة

«وتكررت هذه املالحظات ملدة
ت�سع �سنوات».
ف�ضال عن قيام امل�ؤ�س�سة بتطبيق
بع�ض ال��ل��وائ��ح ون��ظ��م العمل
وتفعيلها م��ن��ذ ���س��ن��وات دون
احل�صول على موافقة املجل�س
الأعلى للبرتول ،ومبا ال يتفق مع

املادتني  14و 16من املر�سوم
بالقانون رق��م  6ل�سنة 1980
بان�شاء م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
«وت���ك���ررت ه���ذه امل�لاح��ظ��ات
مل��دة ثماين ���س��ن��وات» .وحتمل
بع�ض ال�رشكات التابعة لقيمة
�شطب دي��ون معدومة لعمالئها
والفاقد من املخزون بلغت خالل
ال�سنة املالية 2018/2017
ن��ح��و  5.558.200/00دوالر
و 20153.000/00دوالر ولي�صل
اجمايل ما حتملته تلك ال�رشكات
خ�لال ال�����س��ن��وات امل��ال��ي��ة منذ
 2016/2015وحتى 2018/2017
نحو  18.817.000/00دوالر
و 10.591.000/00دوالر على
التوايل «وتكررت هذه املالحظات
مل��دة �سنتني» .وب�ين التقرير
ان��ه مت درا���س��ة وبحث ع��دد 18
مو�ضوع للم�ؤ�س�سة من خمتلف
ال��وج��وه املالية والقانونية
والفنية خ�لال ال�سنة املالية
 2018/2017م��ا ب�ين مناق�صة
ع��ام��ة او حم���دودة وممار�سات
وع��ق��ود ت��وري��د و��ش�راء وعقود
ا�ست�شارية وارتباطات ب�أوامر
تغيريية او متديد او جتديد عقود
وق��د بلغت جملة املو�ضوعات
51.949.269.990/990
مبلغ
دينار ًا.

نتيجة المخاوف المتعلقة بالطلب على الخام

أسعار النفط تراجعت نحو %20منذ بداية أكتوبر
تراجعت �أ�سعار النفط يف واحدة
م��ن �أط����ول م��وج��ات ال�تراج��ع
املتتالية بخ�سائر بلغت ما ن�سبته
 %20حتى نهاية الأ�سبوع املا�ضي
باملقارنة ب�أعلى م�ستوياتها
يف بداية �أكتوبر  .2018ويعزى
هذا الرتاجع للمخاوف املتعلقة
بالطلب على النفط على املدى
الق�صري على خلفية توقعات
�ضعف من��و االقت�صاد العاملي
على امل��دى الق�صري ،ه��ذا �إلى
جانب املخاوف املتعلقة بتزايد
�إنتاج النفط ،وتخمة املخزون،
و�ضعف عمالت الأ�سواق النا�شئة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى اال�ستثناءات
املو�سعة من العقوبات الإيرانية
التي مت �إعالنها م�ؤخر ًا .وبالنظر
�إلى هذا االجتاه اجلديد مبا يغري
النظرة التفا�ؤلية حول �أ�سعار
النفط.
ي��ذك��ر �أن ال�سعودية و�أع�ضاء
�آخرين يف منظمة �أوبك قد ي�سعون
لتمديد اتفاقية خف�ض الإنتاج
احلالية حتى العام  .2019كما
اقرتحت اململكة ،كحل فوري،
احتياج املنتجني �إل��ى خف�ض

�إنتاج النفط بواقع  1مليون برميل
يومي ًا باملقارنة مب�ستويات
�أك��ت��وب��ر  ،2018م�ضيفة انها
�ستعمل على تخفي�ض �صادراتها
النفطية بواقع  0.5مليون برميل
يومي ًا يف دي�سمرب  ،2018على
الرغم من ت�رصيح وزير الطاقة

ال�سعودي يف اململكة ب�أن خف�ض
الإنتاج جاء كا�ستجابة للرتاجع
املو�سمي للطلب.
وق��ال تقرير كامكو�« :سيطرت
حالة من اال�ضطراب على �أ�سعار
النفط منذ الأ�سبوع الثاين من
�شهر �أكتوبر  2018حيث انخف�ض

�سعر مزيج خ��ام برنت بن�سبة
قاربت  %7يف يوم واحد الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي� ،أك�بر وت�يرة تراجع
يومية منذ ثالث �سنوات».
وبلغ �سعر خام �أوبك  67.0دوالر ًا
�أم�يرك��ي � ًا للربميل ،مرتاجع ًا
دون م�ستوى  70دوالر ًا �أمريكي ًا
ل��ل�برم��ي��ل ل��ل��م��رة الأول�����ى منذ
منت�صف �أغ�سط�س  ،2018و�أدنى
�سعر �إغ�لاق يف الأ�شهر ال�سبعة
املا�ضية� .إال انه على الرغم من
ذلك ،يظهر متو�سط �أ�سعار اخلام
يف �أكتوبر  2018اجتاه ًا �إيجابي ًا
ب�سبب �رسعة وترية املكا�سب التي
�سجلها يف بداية ال�شهر .حيث
�سجل متو�سط نفط «�أوبك» 79.39
دوالر ًا �أمريكي ًا للربميل يف �أكتوبر
 ،2018مرتفع ًا بن�سبة  %2.9فيما
يعد �أعلى م�ستوياته منذ �أكتوبر
 .2014وا���ض��اف التقرير �سجل
متو�سط مزيج خام برنت انخفا�ض ًا
طفي ًفا بن�سبة  ،%2.7حيث بلغ
 81.3دوالر ًا �أمريكي ًا للربميل،
بينما ارتفع �سعر النفط اخلام
الكويتي بن�سبة  %7.0لي�صل �إلى
 78.6دوالر ًا �أمريكي ًا للربميل.

على الرغم من التأثر بزيادة قياسية في اإلنتاج األميركي
• انتهاء حالة الطوارئ

�أعلنت �رشكة نفط الكويت عن انتهاء حالة الطوارئ
اخلا�صة ب�سوء االح��وال اجلوية التي مرت بالبالد
خالل االيام املا�ضية دون اي ا�رضار للمن�ش�آت النفطية
واملراكز التابعة لها او معدالت االنتاج والت�صدير.
وكانت ال�رشكة قد جندت جميع االمكانات لديها
للتعامل مع هذا الظرف الطارئ و�شملت عملياتها
خمتلف املناطق يف البالد وبالتعاون مع م�ؤ�س�سات
الدولة املختلفة.
وقد تعاملت فرق ال�رشكة مع البالغات بالتعاون مع
اجلهات االخرى يف مناطق االحمدي ،املنقف� ،صباح

ال�سامل ،العار�ضية ،باال�ضافة ال��ى منطقة مطار
الكويت الدويل.
ويف هذا ال�سياق تقدمت ال�رشكة بال�شكر للحكومة
ولكافة العاملني مب�ؤ�س�ساتها املختلفة واملعنية
ب��ادارة حالة الطوارئ يف البالد لوقفتهم الوطنية
وتكاتفهم يف احلفاظ على ال�سالمة العامة و�سري
العمليات .كما �أكدت �رشكة نفط الكويت على احلفاظ
على �أق�صى درجات اجلاهزية لال�ستجابة لأي طارئ
على مدار ال�ساعة وفق اللوائح واالجراءات املعمول
بها.

بعد تسوية خالفات بغداد وأربيل

العراق يستأنف صادرات خام كركوك
ألول مرة منذ عام
ا�ست�أنف العراق �صادراته من نفط
كركوك بعد توقفها قبل �أكرث من
عام ب�سبب خالف بني احلكومة
امل��رك��زي��ة يف ب��غ��داد و�إقليم
كرد�ستان �شبه امل�ستقل.ي�أتي هذا
بعدما وافقت حكومة جديدة يف
بغداد على اتفاق م�ؤقت مع �أربيل،
بعد ت�سوية خالف بني اجلانبني
يق�ضي با�ستئناف التدفقات من
�أجل امل�ساعدة يف معاجلة نق�ص
اخلام الإيراين يف املنطقة بعدما
فر�ضت وا�شنطن عقوبات جديدة
على طهران.
و�أف���ادت م�صادر يف القطاع �أن
التدفقات ا�ست�ؤنفت عند م�ستوى
متو�سط راوح بني  50و� 60ألف
برميل يوميا مقارنة مب�ستويات
ذروة بلغت � 300ألف برميل يوميا
خ�لال بع�ض �أ�شهر  ،2017ومن
غري الوا�ضح متى و�إلى �أي مدى
�ستزيد تلك الإمدادات.
و�أكد عا�صم جهاد املتحدث با�سم
وزارة النفط العراقية ا�ستئناف
ت�صدير النفط ،م�ضيفا �أن «اتفاقا
ج��رى التو�صل �إليه ال�ستئناف
التدفقات عند � 50إلى � 100ألف
برميل يوميا.و�أ�شار جهاد �إلى

�أن ا�ستئناف �شحنات كركوك مبا
يراوح بني  50و� 100ألف برميل
يوميا لن يعزز �إجمايل �صادرات
ال��ع��راق ،م�ضيفا �أن «ال���وزارة
�ستغطي احتياجات بع�ض امل�صايف
يف �شمال البالد من حقول النفط
الواقعة يف اجلنوب».
وذك��ر جهاد �أن ال��وزارة �ستوجد
ت��وازن��ا ،مبا يعني �أن �شحنات
كركوك التي كانت تغذي بع�ض
امل�صايف النفطية يف ال�شمال
�سيتم تعوي�ضها م��ن اجلنوب.
ويبني االتفاق �أن عادل عبداملهدي
رئي�س وزراء العراق اجلديد وثامر
الغ�ضبان وزير النفط ،م�ستعدان
للعمل مع �أربيل على الرغم من
ال��ت��وت��رات ال�سابقة وا�ستفتاء
اال�ستقالل الذي �أخفق يف حتقيق
الغر�ض منه يف �سبتمرب .2017
وت�سبب وق���ف ال�����ص��ادرات من
ك��رك��وك يف �أك��ت��وب��ر  2017يف
توقف تدفق نحو � 300ألف برميل
يوميا من العراق باجتاه تركيا
والأ���س��واق الدولية ،ما ت�سبب
يف خ�سارة �إيرادات �صافية بنحو
ثمانية م��ل��ي��ارات دوالر خالل
ال�سنة الأخرية.ومعظم �صادرات

العراق ي�أتي من حقول اجلنوب،
لكن كركوك من بني �أكرب احلقول
النفطية و�أق��دم��ه��ا يف ال�رشق
الأو����س���ط ،وت��ق��در احتياطيات
النفط القابل لال�ستخراج هناك
بنحو ت�سعة مليارات برميل.
وعلقت ال�صادرات منذ �أن ا�ستعادت
ُ
قوات احلكومة العراقية ال�سيطرة
على كركوك من ال�سلطات الكردية
يف عام  .2017وكان الأك��راد قد
�سيطروا على كركوك وحقولها
النفطية بعد ان�سحاب اجلي�ش
ال��ع��راق��ي منها ع��ام  2014يف
مواجهة تنظيم داع�ش ،وطردت
ال���ق���وات ال��ك��ردي��ة امل�سلحني
بدورها.
وخرب تنظيم داع�ش خط الأنابيب
الذي كانت بغداد ت�ستخدمه يف
ي��وم م��ن الأي���ام للت�صدير عرب
تركيا.ورغم ا�ستعادة هذه احلقول
مل تتمكن ال�سلطات االحتادية من
ت�صدير النفط عرب الأنابيب التي
�شيدت �إب��ان الثمانينات بطول
 970كيلو مرتا ،ب�سبب الأ�رضار
التي حلقت بها �إث��ر العمليات
الع�سكرية �ضد امل�سلحني ،و�أي�ضا
ملرورها يف �إقليم كرد�ستان.

النفط يقفز  %2وسط تنامي التوقعات بخفض إمدادات «أوبك»
ارتفعت �أ�سعار النفط  %2و�سط
توقعات بخف�ض الإم����دادات من
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط
«�أوب��ك» ،على الرغم من ت�أثرها
ب���زي���ادة قيا�سية يف الإن��ت��اج
الأمريكي.وارتفع خام برنت فوق
 86دوالرا للربميل يف �أكتوبر بفعل
خماوف من �شح يف الإمدادات ،لكن
الأ�سعار هبطت منذ ذلك احلني �إلى
 66دوالرا جراء خماوف من فائ�ض
الإمدادات.ومن املتوقع �أن تقل�ص
«�أوبك» الإمدادات بنحو  1.4مليون
برميل يوميا العام املقبل� ،أي ما
يعادل نحو  %1.5من الإمدادات
العاملية ،وذلك لتفادي زيادة
يف املعرو�ض مثل تلك التي دفعت
�أ�سعار النفط �إلى هبوط حاد يف
الفرتة بني  2014و.2016
و�ستكون «�أوبك» راغبة يف م�شاركة
رو�سيا كما ح��دث عندما جرى
خف�ض املعرو�ض ب�شكل م�شرتك
بداية من يناير  ،2017على الرغم
من �أن مو�سكو مل تتعهد �إلى الآن
بتجديد �أي �إجراء م�شرتك.و�ضخت
رو�سيا  11.41مليون برميل يوميا
يف �أكتوبر ،وهو �أعلى م�ستوى بعد
احلقبة ال�سوفياتية ،واقرتحت
ال�����س��ع��ودي��ة م�����س��ت��وى �أكتوبر
كمرجع لأي خف�ض.وم�ستوى
الإنتاج الرو�سي يف �أكتوبر �أعلى
بنحو � 460ألف برميل يوميا من
 10.947ماليني برميل يوميا

كانت �ست�ضخها رو�سيا �أ�صال
مب��وج��ب ات��ف��اق الإم�����دادات مع
«�أوبك» وحلفاء �آخرين.
وق��ال �أح��د امل�صادر�« :إن خف�ضا
ب�سيطا عن م�ستوى ال�شهر املا�ضي
�سيكون مك�سبا لكل من مو�سكو
واملنتجني الآخرين» ،م�ضيفا �أن
«رو�سيا رمبا تقرتح عدم �إحداث
زي��ادة ج��دي��دة ،ب��دال من خف�ض
يف الإنتاج».من جانبه ،اعترب
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
�أن �سعر  70دوالرا لربميل النفط
«ينا�سب متاما» بالده ،واعدا يف

الوقت نف�سه بـ «التعاون» مع
ال�سعودية التي دعت �إلى خف�ض
الإن��ت��اج لوقف تراجع الأ�سعار
�أخ�ي�را ،م�شريا �إل��ى �أن مو�سكو
و�ضعت ميزانيتها على �أ�سا�س
�سعر مب�ستوى  40دوالرا.
و�أ���ش��ارت تقارير ملنظمة �أوبك
ووكالة الطاقة الدولية �أخريا
�إلى زيادة يف االحتياطات النفطية
العاملية ب�سبب فائ�ض الإنتاج.
وبينما تفكر «�أوب���ك» يف تقييد
الإم��دادات ،بلغ �إنتاج الواليات
املتحدة من اخلام م�ستوى قيا�سيا

جديدا الأ�سبوع املا�ضي عند 11.7
مليون برميل يوميا وفقا لبيانات
ن�رشتها �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية.وزاد الإنتاج الأمريكي
بنحو  %25منذ ب��داي��ة العام
احلايل.
وقال فيل فلني املحلل يف «براي�س
فيوت�رشز ج��روب» يف �شيكاغو
«�إن��ه يف حني ان الزيادة الأكرب
من املتوقع يف خمزنات اخلام
«�صادمة» �إال �أن الهبوط يف �إمدادات
املنتجات املكررة �ساعد على دعم
�أ�سعار اخلام».و�أوجدت وا�شنطن
بتليينها العقوبات على الإنتاج
النفطي الإي���راين من خ�لال منح
�إعفاءات ،فائ�ضا غري متوقع يف
العر�ض ،يف حني كان املنتجون
الآخرون ي�ضخون كميات �إ�ضافية
للتعوي�ض ع��ن نق�ص الإن��ت��اج.
وتقول وا�شنطن «�إن الإعفاءات
التي قدمتها لثماين دول امتيازات
م�ؤقتة حللفاء ي�ستوردون النفط
الإيراين ورمبا واجهوا �صعوبات
يف العثور �رسيعا على موردين
�آخرين حني بد�أ �رسيان العقوبات
الأمريكية يف الرابع من نوفمرب».
وذكر مايك بومبيو وزير اخلارجية
الأمريكي يف اخلام�س من نوفمرب
�أن خف�ض ال�صادرات الإيرانية
«�إلى ال�صفر على الفور» �سيحدث
���ص��دم��ة يف ال�����س��وق ،و�أ���ض��اف
«ال نريد �أن ترتفع �أ�سعار النفط».

اكتشاف جديد للنفط في النيجر على الحدود مع الجزائر
�أفاد بيان ملجل�س الوزراء النيجري �أن �رشكة «�سوناطراك» اجلزائرية
اكت�شفت حو�ضا نفطيا جديدا يف منطقة كفرا ،على احلدود بني النيجر
واجلزائر .و�أ�ضاف �أن «عملية احلفر التي �أجريت بوا�سطة �سوناطراك
بني دي�سمرب  2017وفرباير � 2018أتاحت ت�أكيد وجود حو�ض نفطي
جديد على احلدود بني النيجر واجلزائر» .واو�ضح �أن جمل�س الوزراء
«وافق» على تعديل اتفاقية تقا�سم الإنتاج املوقعة يف �أغ�سط�س ،2015
والتي �ستتيح «تقديرا لالحتياطات» و«حتديد الكميات الإ�ضافية
التي يتعني اكت�شافها» من اجل «و�ضع �آبار هذه املنطقة اجلديدة قيد
االنتاج».وكانت �سوناطراك ح�صلت يف  2005على ترخي�ص بالتنقيب يف

منطقة كفرا ،وا�صبح عقدا لتقا�سم االنتاج يف .2015ويف ابريل ،اعلنت
املجموعة النفطية اجلزائرية العامة انها قامت ب «اكت�شاف م�شجع»
للنفط يف منطقة كفرا التي تبلغ م�ساحتها  23،737كلم مربعا واملحاذية
لتفا�س�ست ،وهي كتلة الى اجلانب اجلزائري ت�ستثمرها �سوناطراك
اي�ضا .وا�صبح النيجر ،البلد الفقري جدا ،منتجا متوا�ضعا للنفط يف
 .2011ولزيادة انتاجه من الذهب اال�سود الذي ال يبلغ يف الوقت الراهن
اال  20الف برميل يوميا ،وقعت نيامي يف الفرتة االخرية اتفاق ا�ستثمار
بئر نفطية ثانية مع «ت�شاينا نا�شونال برتوليوم كوربوري�شن يف اغادم
جنوب �رشق النيجر حيث ت�ستخرج هذه ال�رشكة النفط منذ .2011

