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من المتوقع تشغيل المرحلة األولى من المصفاة مطلع عام 2020

مؤسسة البترول :أعددنا دراسة لتحويل مصفاة الزور إلى «تجارية» لزيادة أرباحها
قالت م�ؤ�س�سة البرتول� :إنها �أعدت درا�سة
جدوى مبدئية خالل الن�صف الأول من
العام احلايل لتحويل م�صفاة الزور �إلى
�أخرى جتارية ذات قدرة حتويلية عالية
عرب حتويل زيت الوقود منخف�ض القيمة
ملنتجات برتولية عالية القيمة وذات
ربحية.
و�أو�ضحت امل�ؤ�س�سة يف بيان �أم�س �أنه
ميكن بيع هذه املنتجات يف الأ�سواق
العاملية مما �سيزيد من القيمة امل�ضافة
للنفوط الكويتية املكررة يف امل�صفاة
ويزيد �إي��رادات الكويت من املنتجات
البرتولية.
وذك��رت �أن النتائج الأول��ي��ة لدرا�سة
اجلدوى �أظهرت �أنه �سيتم زيادة ربحية
امل�صفاة بعد رفع قدرتها التحويلية
و�إ�ضافة جممع البرتوكيماويات نتيجة
ارت��ف��اع معدل العائد على اال�ستثمار
من � %1.6إل��ى  %11.5مل�صفاة الزور
احلايل تنفيذها �أي �سيكون هناك ا�سرتداد
لال�ستثمار يف حال مت حتويل امل�صفاة

مل�صفاة جتارية.
و�أ�ضافت �أن «املو�ضوع مازال يف مرحلة
الدرا�سات ومل يتم بعد اعتماد �أي قرار
للم�ضي قدما فيه كما �أنه مل يتم توقيع
�أي �أوامر تغيريية لتغيري نوعية منتجات
م�صفاة الزور اجلاري تنفيذها وكذلك
العمل يف تنفيذ امل�صفاة قائم.
ولفتت �إل��ى �أن��ه من املتوقع ت�شغيل
املرحلة الأولى من امل�صفاة مطلع عام
 2020ويف حال االنتهاء من الدرا�سات
ال�لازم��ة وث��ب��وت ا�ستمرارية اجل��دوى
لرفع القدرة التحويلية �سيتم البدء يف
�أخذ املوافقات الالزمة على االعتمادات
املالية املطلوبة وال��ب��دء بالتنفيذ
متوقعا �أن يتم تنفيذ رف��ع القدرة
التحويلية يف عام .2026
و�أكدت امل�ؤ�س�سة �أن ما تقوم به ب�ش�أن
م�صفاة ال��زور ي�سري وفق ا�سرتاتيجية
وخطط م�سبقة مو�ضوعة ومعتمدة من
اجلهات املخت�صة ويعد خطوة �إيجابية
نحو متكني امل�صفاة لت�صبح �أك�ثر

ربحية.
و�أو�ضحت �أن م�رشوع امل�صفاة �سيتم
تنفيذه على مرحلتني �إذ متثل املرحلة
الأولى منه ت�شغيل امل�صفاة واال�ستفادة
من زيت الوقود املنتج منها لتلبية جزء
من احتياجات حمطات وزارة الكهرباء
واملاء من الوقود على �أن يتم ا�ستكمال
املرحلة الثانية للم�رشوع واملتمثلة
يف رف��ع ال��ق��درة التحويلية للم�صفاة
وحتويلها مل�صفاة جتارية بعد قيام
امل�ؤ�س�سة من االنتهاء من تنفيذ املرافق
الدائمة ال�سترياد الغاز امل�سال على
املدى الطويل.
وذكرت �أن «ما مت �رصفه لتنفيذ م�رشوع
م�صفاة ال���زور يعترب ج��زء ال يتجز�أ
من املبالغ املطلوبة لتحقيق اخلطة
املو�ضوعة للم�صفاة وال��ذي �سي�ؤدي
تبعا لذلك �إلى حت�سن اقت�صادات م�رشوع
م�صفاة ال���زور وزي����ادة ال��ع��ائ��د على
اال�ستثمار وبالتايل �إيرادات الكويت من
املنتجات البرتولية».

وقالت امل�ؤ�س�سة يف بيانها� :إن م�رشوع
ان�شاء م�صفاة ال���زور مت اعتماده يف
العام امل��ايل « »2005-2004من قبل
املجل�س االعلى للبرتول بهدف تزويد
وزارة الكهرباء وامل��اء بزيت الوقود
ذي املحتوى الكربيتي املنخف�ض الالزم
النتاج الكهرباء.
و�أ�ضافت ان الدرا�سات �آن��ذاك بينت �أن
بناء م�صفاة جديدة لتزويد حمطات
توليد ال��ك��ه��رب��اء ب��زي��ت ال��وق��ود ذي
املحتوى الكربيتي املنخف�ض هو البديل
الأن�سب لتلبية االحتياجات امل�ستقبلية
من الوقود ملحطات الكهرباء واملاء
وذلك يف �ضوء عدم توافر كميات الغاز
الكافية حمليا وتعرث املفاو�ضات مع
ال��دول املجاورة ال�سترياد الغاز عرب
خطوط الأنابيب.
و�أو�ضحت �أن امل�صفاة مت ت�صميمها بقدرة
حتويلية منخف�ضة النتاج كميات زيت
الوقود املطلوب ملحطات توليد الطاقة
الكهربائية نظرا للحاجة اال�سرتاتيجية

للكويت يف توفري هذا املنتج.
وذكرت �أنها حر�صت �أن يراعى يف ت�صميم
امل�صفاة و�ضع كافة االحتياطات الالزمة
لتطوير امل�صفاة �إلى م�صفاة حتويلية
لإنتاج املنتجات البرتولية ذات القيمة
الأعلى يف حال توفر الغاز امل�ستورد من
اخلارج لزيادة القيمة امل�ضافة الناجتة
عن هذا اال�ستثمار احليوي.
الفتة �إلى �أن هذا االمر ورد �ضمن قرار
املجل�س االعلى للبرتول عند اعتماد
امل�رشوع.
واكدت انها تقوم ب�شكل دوري بالتن�سيق
مع وزارة الكهرباء وامل��اء مبراجعة
وحتديث معدالت العر�ض والطلب على
الوقود يف البالد مو�ضحة �أنه تبني من
اخ��ر حتديث يف ع��ام � 2017أن��ه ميكن
تزويد حمطات وزارة الكهرباء واملاء
بالغاز الطبيعي والغاز امل�سال لتلبية
احتياجاتها احلالية وامل�ستقبلية من
الوقود واال�ستغناء عن كميات كبرية من
زيت الوقود املنتج من م�صفاة الزور.

محللون :استمرار تقلبات األسعار خالل األسبوع الحالي بسبب تخمة المعروض
توقع حمللون نفطيون ا�ستمرار تقلبات
الأ�سعار خالل الأ�سبوع احلايل ،بعدما
خ�رس خ��ام برنت نحو  %11واخل��ام
الأم�يرك��ي  %10على م���دار الأ�سبوع
امل��ا���ض��ي ،ب�����س��ب��ب خم����اوف تخمة
املعرو�ض .ويعتقد املحللون �أن االجتاه
الهبوطي م�سيطر على ال�سوق النفطية
لكنه قد يتلقى بع�ض الدعم من حت�سن
م ��ؤ��شرات الطلب وم��ن خف�ض الإنتاج
املتوقع من حتالف املنتجني يف «�أوبك»
وخارجها خالل االجتماع املرتقب مطلع
ال�شهر املقبل.
وفى هذا الإطار ،يقول روبرت �شتيهرير
مدير معهد فيينا ال��دويل للدرا�سات
االقت�صادية�« ،إن الإن��ت��اج يف كل من
ال�سعودية ورو�سيا والواليات املتحدة
عند م�ستويات قيا�سية ويف وقت متزامن،
ما ي�ؤكد �رضورة التعامل ب�شكل �آخر مع
ال�سوق التي جتتاز بالفعل حالة تخمة
ووفرة الإمدادات على نحو حاد».
و�أ�شار �شتيهرير �إلى �أنه من امل�ؤكد �أن
الطلب فى «يناير» � 2019سيكون �أقل
بكثري من الطلب يف ال�شهر املقبل ،ما
�سيجعل املنتجني �أقرب �إلى اتخاذ قرار
بخف�ض الإن��ت��اج يف حماولة لإنعا�ش
م�ستوى الأ�سعار ووقف حالة التدهور
امل�ستمرة بعدما خ�رس «برنت» نحو
 %20يف نحو �شهر.
من جانبه� ،أو�ضح �سيفني �شيميل مدير
�رشكة «يف جي �إند�سرتي» الأملانية� ،أن
كبار املنتجني وعلى ر�أ�سهم ال�سعودية
حري�صون على ع��دم �إغ���راق ال�سوق

بالنفط اخلام وهو ما عك�سته ت�رصيحات
املهند�س خالد الفالح وزي��ر الطاقة
وال�صناعة وال�ثروة املعدنية �أخري ًا،
حيث �أكد على �رضورة مراعاة احتياجات
الطلب وتقليل الإم��دادات ب�سبب الوفرة
احل��ال��ي��ة وب���ذل ك��ل اجل��ه��ود املمكنة
لتحقيق التوازن واال�ستقرار يف ال�سوق.
ولفت �شيميل �إلى �أن ال�سوق يف حالة عدم
يقني و�ضبابية وهو ما �سينعك�س على
تقلبات الأ�سعار ،م�شريا �إلى �أن �ضعف
الطلب متوقع ب�سبب التباط�ؤ امللحوظ
فى النمو االقت�صادي وات�ساع الت�أثريات
ال�سلبية للحرب التجارية الأمريكية
ال�صينية على االقت�صاد العاملي.
من ناحيتها ،قالت ناجندا كومندانتوفا
كبري حمللي املعهد الدويل لتطبيقات
الطاقة�« :إن خ�سارة الأ�سعار  20دوالرا
خل��ام برنت يف نحو  40يوما تتطلب
خف�ضا م�ؤثرا يف املعرو�ض ،وهو ما
تعمل «�أوبك» على طرحه بقوة يف خالل
اجتماع فيينا املقبل» ،معدة هذا الأمر
يعززه التوافق والت�شاورات والتفاهمات
امل�ستمرة بني ال�سعودية ورو�سيا �أكرب
منتجني للنفط اخلام يف العامل.
و�أ�شادت كومندانتوفا بحر�ص ال�سعودية
على تفادي ح��دوث هبوط ح��اد �أ�شبه
بتهاوي الأ�سعار يف عام  2014ب�سبب
تخمة املعرو�ض ،حيث �أكدت �أن تكرار
�سيناريو تخمة املعرو�ض ق��د يقود
�إل��ى خ�سائر ح��ادة للمنتجني ومنهم
املنتجون الأم�يرك��ي��ون ع�ل�اوة على
تباط�ؤ اال�ستثمارات وانكما�ش النمو

االقت�صادي.
وكانت �أ�سعار النفط قد هبطت يف ختام
الأ�سبوع املن�رصم �أك�ثر من � %6إلى
�أدنى م�ستوياتها يف �أكرث من عام و�سط
خم��اوف من تخمة يف املعرو�ض على
الرغم من �أن منتجني رئي�سيني يدر�سون
خف�ضا يف الإنتاج.
وتنمو �إم���دادات النفط بوترية �أ�رسع
من الطلب ولتفادي زي��ادة كبرية يف
خمزونات الوقود غري امل�ستخدم على
غرار تلك التي حدثت يف  ،2015تدر�س
منظمة البلدان امل�صدرة للنفط «�أوبك»
البدء يف تقلي�ص الإنتاج بعد اجتماع
مزمع يف ال�ساد�س من «دي�سمرب».
لكن هذا مل يكن له ت�أثري يذكر حتى
الآن يف دعم الأ�سعار التي هبطت ب�أكرث
من  %20منذ بداية ال�شهر احلايل ،بعد
�سبعة �أ�سابيع متتالية من اخل�سائر.
وتتجه الأ�سعار نحو ت�سجيل �أكرب هبوط
�شهري منذ �أواخر  ،2014وتت�أثر الأ�سوق
�أي�ضا باحلرب التجارية بني الواليات
امل��ت��ح��دة وال�����ص�ين �أك�ب�ر اقت�صادين
يف العامل و�أك�بر م�ستهلكي النفط يف
العامل.ويعتقد فيل فلني املحلل يف
«براي�س فيوت�رشز جروب» يف �شيكاغو،
�أن «ال�سوق ت�أخذ يف احل�سبان تباط�ؤا
اقت�صاديا ..هم يتوقعون �أن املحادثات
التجارية مع ال�صني لن ت�سري ب�شكل
جيد» ،يف �إ�شارة �إلى حمادثات متوقعة
بني الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب
ونظريه ال�صيني �شي جني بينج �أثناء
قمة جمموعة الع�رشين.

سقف انتاج دول المنظمة والدول خارج أوبك
دول منظمة �أوبك
اجلزائر
انغوال
االكوادور
الغابون
اندوني�سيا
ايران
العراق
الكويت
ليبيا
نيجرييا
قطر
غينيا اال�ستوائية
اململكة العربية ال�سعودية
االمارات العربية املتحدة
فنزويال
دول خارج منظمة �أوبك
رو�سيا
املك�سيك
كازاخ�ستان
عمان
اذربيجان

ح�صة االنتاج
1.039
1.673
522
193
722
3.797
4.351
2.707
528
1.628
618
178
10.058
2.874
1.972
ح�صة االنتاج
10.980
2.297
1.678
967
834

وسط رهانات على خفض اإلنتاج

«بالتس» 75.5 :دوالراً متوسط سعر برميل النفط في 2019
توقعت وكالة «بالت�س» النفطية
الدولية �أن يبلغ متو�سط �سعر
خام برنت  75.50دوالر ًا للربميل
يف العام املقبل ،م�ستندة يف
ذلك �إل��ى م�سح �أجرته بني 11
م�رصفا و�رشكة نفطية كبرية،
مرجحة قيام منظمة �أوبك بخف�ض
�إنتاج النفط يف االجتماع املقبل
بنحو مليون برميل يوميا على
الأقل.
وذكر تقرير حديث للوكالة �أنه
على الرغم من ظروف الهبوطية
احلالية فى ال�سوق ،ف�إن منو
الطلب النفطي ال يزال �سليما،
رغ��م عالمات ال�ضعف العامة
الراهنة.
و�أ�ضاف �أن «امل�شاركني يف م�سح
«بالت�س» خف�ضوا توقعاتهم
ب�ش�أن �أ�سعار خام برنت مقارنة
ب�أوائل ال�شهر املا�ضي».
مو�ضحة �أن���ه يف ذل��ك الوقت
عندما بلغت �أ�سعار النفط �أعلى
م�ستوياتها يف �أرب���ع �سنوات
ب�سبب امل��خ��اوف م��ن خ�سائر
ك��ب�يرة يف ال��ع��ر���ض الإي����راين
كانت امل�صارف تتوقع �أن يبلغ
متو�سط �سعر نفط برنت 78.51
دوالر ًا للربميل يف عام .2019
و�أ�شار التقرير �إلى �أنه بالن�سبة
�إلى عام  ،2018من املتوقع �أن

يبلغ متو�سط �سعر خام برنت
 73.91دوالر ًا مقارنة بتوقعات
ا�ستطالع ال�شهر املا�ضي التي
بلغت  74.40دوالراً ،ومقارنة
مبتو�سط �سعر خام برنت البالغ
 73.26دوالر ًا حتى الآن خالل هذا

العام.
ولفت التقرير �إل��ى �أن ال�سبب
الرئي�سي وراء ر�ؤية امل�صارف
لأ�سعار خام برنت يتعافى من
امل�ستوى احل��ايل البالغ 63
دوالرا للربميل ه��و توقعات

بخف�ض «�أوب�����ك» الإن���ت���اج يف
اجتماعها �أوائل «دي�سمرب» بنحو
مليون برميل يف اليوم �أو �أكرث
بهدف دعم الأ�سعار ومنع وفرة
جديدة يف املعرو�ض ،ومن ثم
دفع �سعر النفط مرة �أخرى �إلى

الناصر « :أرامكو» ملتزمة باالكتتاب العام األولي
قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
ال��زي��ت العربية ال�سعودية
«�أرام��ك��و ال�سعودية»� ،أمني
النا�رص� :إن ال�رشكة ملتزمة
ب��االك��ت��ت��اب ال��ع��ام الأويل،
ولكنها حاليا بحاجة لإمتام
�صفقة اال�ستحواذ على ح�صة يف
«�سابك» ،الأمر الذي ال ي�سمح
ب ��أن تتم العملية والطرح يف
وقت واحد.
و�أو���ض��ح� ،أن ال�رشكة لديها
خ��ط��ة لتحويل م��ن � 2إل���ى 3
ماليني برميل من النفط اخلام
�إلى كيماويات ،قائال« :لذلك
عندما الحت الفر�صة لال�ستحواذ
على ح�صة �صندوق اال�ستثمارات
العامة يف �رشكة «�سابك» اخرتنا
امل�ضي قدما يف ال�صفقة ،ونحن
بحاجة لإمتام عملية اال�ستحواذ
ومن ثم انعكا�س ال�صفقة على

ميزانية «�أرامكو» العمومية،
وعليه �سن�ستغرق بع�ض الوقت
قبل ال��ذه��اب لل�سوق وط��رح
«�أرامكو».
و�أ�ضاف يف رده على الوكالة ما
�إذا كان طرح �أرامكو �سيتم يف
عام � 2020أم يف �« :2021أعتقد
�أن ه��ن��اك احل��دي��ث الآن حول
 ،2021و�أع��ت��ق��د ان احلكومة
�ستقرر ب��ن��اء ع��ل��ى خ��ي��ارات
متعددة وظروف ال�سوق يف ذلك
الوقت �إنهم يبقون اخليارات
�أمامهم مفتوحة».
و�أو�ضح النا�رص� ،أن ال�رشكة
عندما �أطلقت برنامج «اكتفاء»
ل��ت��ع��زي��ز امل��ح��ت��وى املحلي
ل�سل�سة ال��ت��وري��د اخلا�صة
بامل�شرتيات ك��ان��ت ن�سبتها
 ،%34والآن ومع دخول ال�سنة
الرابعة بلغت ن�سبة م�شرتيات

• �أمني النا�رص

ال�رشكة املحلية �أكرث من ،%50
وامل�ستهدف الو�صول لـ %70

بنهاية عام .2021
وت��اب��ع« :ل��دي��ن��ا يف برنامج
«اكتفاء» خطة لتوطني �سل�سلة
التوريد بال�رشكة ،وذلك �أ�سا�سا
لتح�سني التكاليف ،وزي��ادة
املوثوقية ،ويف الوقت نف�سه
خلق املزيد من فر�ص العمل
وال�صناعات يف اململكة».
ول��ف��ت رئي�س �أرام���ك���و� ،إل��ى
ان ال�رشكة �ستوقع �أك�ثر من
� 30صفقة يف منتدى القيمة
امل�ضافة الذي ينظمه «اكتفاء»
بقيمة تبلغ  27مليار دوالر.
و�أك�����د� ،أن ال����شرك��ة تخطط
لإن��ف��اق ن�صف تريليون دوالر
يف ال�سنوات الع�رش املقبلة،
�أبرزها يف الغاز وحتويل اخلام
�إل��ى كيماويات بالإ�ضافة �إلى
�صفقات اال�ستحواذ.
وت��وق��ع ال��ن��ا��صر� ،أن يكون

م�ستوى  70دوالر ًا للربميل �أو
�أكرث.
ون��وه ب��أن م�صارف مثل «�إت�ش
�إ�س بي �سي» و»�سو�ستيه جرنال»
و«باركليز» على قناعة ب�رضورة
�إق��رار «�أوب��ك» تخفي�ضات بنحو
مليون برميل يوميا على الأقل،
و�أن �أي �شيء �أقل من ذلك �أو �أي
قرار غري مقنع �سي�ؤدي �إلى مزيد
من نزيف الأ�سعار.
واع��ت�بر تقرير «ب�لات�����س» �أن
املخاوف من تباط�ؤ الطلب قد
تكون مبالغا فيها ،م�شريا �إلى
�أن بنك «�سو�ستيه جرنال» يتوقع
منو الطلب العاملي – مبعدالت
�صحية  -مبعدل  1.3مليون
برميل يوميا هذا العام و1.4
مليون برميل يوميا يف العام
املقبل.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن بنك «ج��ي بي
مورغان» خف�ض توقعاته خلام
برنت لعام  2019ب�سبب الزيادة
املتوقعة يف العر�ض من �أمريكا
ال�شمالية يف الن�صف الثاين
من العام املقبل ،حيث يرجح
البنك حاليا �أن ي�صل متو�سط
�سعر خام برنت �إلى  73دوالر ًا
للربميل يف العام املقبل مقارنة
بالتوقعات ال�سابقة عند 83.50
دوالر ًا

و�أو�ضحت يف هذا ال�سياق �أنه من املمكن
رفع القدرة التحويلية مل�صفاة الزور
وحتويلها �إل��ى م�صفاة جتارية تنتج
منتجات ذات قيمة عالية يف �ضوء توفر
بديل �أف�ضل بيئيا واقت�صاديا وهو الغاز
ويرجع ذلك �إلى العديد من امل�ستجدات
والتي من �أهمها تف�ضيل وزارة الكهرباء
وامل��اء لإن�شاء توربينات غازية نظرا
للمزايا التي تتمتع بها التوربينات
الغازية مقارنة مبثيلتها البخارية.
وبينت �أن ه��ذه امل�ستجدات تت�ضمن
انخفا�ض االح��ت��ي��اج��ات امل�ستقبلية
املتوقعة للطاقة الكهربائية يف البالد
مقارنة بالتوقعات ال�سابقة والتوجه
�إلى زيادة ح�صة الطاقة املتجددة �ضمن
خليط الطاقة الكهربائية املنتج مما
انعك�س ب�شكل ايجابي يف خف�ض كميات
الوقود املطلوبة ف�ضال عن توفر كميات
كافية يف ال�سوق العاملي من الغاز
امل�سال وزيادة �إنتاج الغاز اجلورا�سي
داخل الكويت.

الفالح :السعودية تستهدف
رفع الدخل التعديني لثالثة
أمثاله بحلول 2030

قال وزير الطاقة ال�سعودي
خ��ال��د ال��ف��ال��ح �أم�����س �إن
ال�سعودية ت�ستهدف زيادة
م�ساهمة قطاع التعدين
يف االقت�صاد �إلى  64مليار
دوالر من  17مليار ًا بحلول
.2030
و�أ�ضاف الفالح« :ن�سعى
�إلى تطوير قطاع التعدين
من خالل تنفيذ ا�سرتاتيجية
�شاملة ...تهدف لإعادة
ه��ي��ك��ل��ة ال��ق��ط��اع ورف���ع
�إ�سهامه من الناجت املحلى
من  17مليار ًا حاليا �إلى
 64مليار ًا مع توليد 160
• خالد الفالح
�أل��ف وظيفة بحلول عام
.»2030
وقال م�صدر مطلع بقطاع النفط� :إن �إنتاج ال�سعودية من النفط
اخلام �سجل م�ستوى قيا�سيا مرتفعا يف نوفمرب عند نحو 11.1
�إلى  11.3مليون برميل يوميا.
وكان الفالح قال يف وقت �سابق هذا ال�شهر �إن �رشكة النفط
الوطنية العمالقة �أرامكو ال�سعودية �ست�شحن كميات �أقل من
اخلام يف دي�سمرب مقارنة مع نوفمرب.

 166ألف موظف في قطاع
«الكيماويات» بالخليج

ت�ست�ضيف �إم�����ارة دبي
ال����دورة الثالثة ع�رشة
م����ن م���ن���ت���دى االحت�����اد
اخلليجي للبرتوكيماويات
والكيماويات «جيبكا»،
وينطلق امل��ن��ت��دى حتت
�شعار «حتقيق التحول
واال�ستثمار يف النمو»،
وي��ت��ح��دث ف��ي��ه��ا كوكبة
متميزة م��ن املتحدثني
اجل���دد م��ن ق���ادة ورواد
ال����ق����ط����اع ال���ع���امل���ي
والإقليمي.
ويركز املنتدى الذي ميتد
�إل��ى ي��وم  28م��ن ال�شهر
• عبدالوهاب ال�سعدون
احل�����ايل ع��ل��ى ال��ف��ر���ص
الواعدة لعمليات التطوير
والتحول التنظيمي� ،إ�ضافة �إلى تعزيز تبادل الأفكار والآراء
حول املوا�ضيع ذات الأهمية الكبرية لقطاع الكيماويات
والبرتوكيماويات .ويتخلل برنامج املنتدى �أربع ندوات
متخ�ص�صة تبحث يف فر�ص وحتديات الرقمنة؛ و�أمن ال�شبكات
والتجارة يف زمن احلمائية املتنامية.
وق��ال الدكتور عبدالوهاب ال�سعدون ،الأم�ين العام لـ
«جيبكا»� :إن الطلب العاملي على الكيماويات �سيبقى كبري ًا
وحت�سن م�ستويات العي�ش
مدفوع ًا بالنمو ال�سكاين العاملي
ّ
والتغريات الدميوغرافية وات�ساع الطبقة الو�سطى وبخا�صة
يف االقت�صادات النامية يف �أفريقيا و�آ�سيا ،بح�سب بيان
�صحايف �سابق.
ويوظف قطاع الكيماويات والبرتوكيماويات يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي �أكرث من � 166ألف موظف ،وحقق يف عام
 2017نحو  84مليار دوالر من العائدات.
ومن املتوقع �أن ي�شهد القطاع منو ًا يف ال�سنوات املقبلة �أ�رسع
من ذاك الذي �شهده �سابق ًا.
وبهدف احلفاظ على ه��ذا النمو ،وملواجهة التحديات
امل�ستقبلية ،تربز �أهمية �إعداد املواهب ك�أولوية لل�رشكات
العاملة يف هذا القطاع.

تزايد مخاوف سوق النفط
العالمية من ضعف الطلب
الطلب على النفط ثابتا يف
العام املقبل ،بنف�س م�ستوى
العام احلايل بواقع � 1.3إلى
 1.4مليون برميل من الطلب
الإ�ضايف.وقال« :نحن ال ننظر
�إل��ى فقط �إل��ى النفط ،نبحث
كذلك اال�ستثمارات يف الغاز
وال�صناعات الكيميائية ،لذلك
عناك الكثري من �إمكانات النمو
لأرام��ك��و ال�سعودية».وبني،
�أن الطلب على ال�صناعات
الكيميائية «���ص��ح��ي» على
ح��د ق��ول��ه؛ م�بررا ذل��ك ب�أنها
تنمو مبعدل يزيد عن ،%3
م�شريا �إلى �أنه من الآن وحتى
عام  2030ف��إن ثلث الزيادة
يف الطلب على النفط اخلام
�ستكون للمواد الكيميائية،
ب���ل ���س�ترت��ف��ع ل��ن��ح��و %50
بحلول .2050

تزايدت خماوف �سوق النفط
العاملية من �ضعف الطلب،
بعد �أن قالت ال�صني�« :إن
���ص��ادرات��ه��ا م��ن البنزين
هبطت �إلى �أدنى م�ستوى يف
�أكرث من عام و�سط وفرة يف
املعرو�ض م��ن ال��وق��ود يف
�آ�سيا والعامل».
وينمو �إنتاج النفط �أي�ضا
بوترية �رسيعة هذا العام،
وللرد على �ضعف الطلب،
تتجه «�أوب����ك» �إل��ى خف�ض
�إنتاجي م�شرتك ق��دره 1.4
مليون برميل يوميا.
ويقول حمللون «�إنه �إذا قررت
«�أوب���ك» خف�ضا يف الإنتاج
�أث��ن��اء اجتماعها ال�شهر
املقبل ف�إن �أ�سعار النفط قد
تتعافى».
وك��ان��ت التعامالت خفيفة

ب�سبب عطلة عيد ال�شكر يف
ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ،وما
زالت �أ�سعار النفط تتعر�ض
ل�ضغوط من ارتفاع خمزونات
اخلام يف الواليات املتحدة،
حيث قفزت  4.9ماليني برميل
�إل��ى  446.91مليون برميل
الأ�سبوع املا�ضي وهو �أعلى
م�ستوى لها منذ «دي�سمرب».
وق��ال��ت �إدارة معلومات
الطاقة الأمريكية�« ،إن �إنتاج
اخلام الأمريكي ظل �أي�ضا عند
م�ستوى قيا�سي مرتفع قدره
 11.7مليون برميل يوميا».
وخف�ضت ��شرك��ات الطاقة
الأم�يرك��ي��ة ع��دد احلفارات
النفطية هذا الأ�سبوع للمرة
الأولى يف ثالثة �أ�سابيع مع
هبوط �أ�سعار النفط لأدنى
م�ستوى يف �أكرث من عام.

