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في ظل عالقة الصداقة القوية بين «أوبك» وواشنطن

« »GOFSCOتدعم مبادرات
التعاون مع الشركات الروسية
في مجال الطاقة

«أوبك»« :الصخري» استفاد
من تفاهمات كبار منتجي النفط
مهمتها �سيفيد املنتجني وامل�ستهلكني
ت��رى منظمة ال���دول امل�صدرة
الأمريكيني �أي�ضا».
للبرتول «�أوبك» �أن هناك م�صلحة
و�أ���ض��اف التقرير �أن��ه ب��دون ثورة
م�شرتكة بني املنظمة والواليات
النفط ال�صخري الأم�ي�رك���ي ،كان
امل��ت��ح��دة يف وج����ود �صناعة
العامل �سي�شهد فو�ضى كبرية يف جمال
نفطية مزدهرة وناب�ضة باحلياة
الطاقة ،الفتا �إلى �أهمية دوري «�أوبك»
خ�لال العقود املقبلة ،معتربة
والواليات املتحدة يف �صناعة النفط
�أن ازده���ار ك��ل ط��رف �سينعك�س
العاملية ،وحقيقة �أن لدى اجلانبني
بالإيجاب على الطرف الآخر ،يف
ح�صة ا�سرتاتيجية يف م�ستويات
ظل عالقة ال�صداقة القوية بني
العر�ض والطلب العاملية.
«�أوبك» ووا�شنطن.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن اال�ستثمار العاملي
و�أف��اد تقرير حديث للمنظمة -
املطلوب يف قطاع النفط بحلول عام
عن زيارة حممد باركيندو الأمني
 2040يقدر بنحو  11تريليون دوالر،
العام �إل��ى العا�صمة الأمريكية
و�أن النظام الأ�سا�سي ملنظمة «�أوبك»
وا�شنطن  -ب���أن «�أوب���ك» لديها
• حممد باركيندو
يهدف �إل��ى امل�ساعدة على حتقيق
م�صلحة ثابتة يف ا�ستمرار النمو
ا�ستقرار دائ��م يف الأ���س��واق ،منوها
االق��ت�����ص��ادي وحتقيق االزده���ار
االقت�صادي امل�ستدام يف الواليات املتحدة ،م�شريا �إلى وجود جمموعة متنوعة من الفوائد االقت�صادية
�إلى �أنه باملثل ميكن القول �إن �أمريكا �ست�ستفيد عندما واالجتماعية التي جاءت و�ست�ستمر من جراء ا�ستقرار
�سوق النفط امل�ستدام.
تزدهر املنظمة.
ونقل التقرير عن باركيندو� ،أنه «�إذا �س�ألت املنتجني وذكر التقرير �أن �أبرز مثال على ذلك الدورة االقت�صادية
يف �أحوا�ض النفط ال�صخري الزيتي يف الواليات ال�صعبة التي بلغت ذروتها بني عامي  2014و،2016
املتحدة عما �إذا كانوا قد ا�ستفادوا من الإجراءات وكان هذا االنكما�ش مدمرا للدول الأع�ضاء يف «�أوبك»،
املتخذة م��ن خ�لال �إع�ل�ان ال��ت��ع��اون ب�ين حتالف كما كان بالن�سبة للمنتجني الأمريكيني ،خا�صة
املنتجني من داخل وخارج املنظمة ف�أنا مت�أكد من �أن منتجي النفط ال�صغار ،وهو ما ي�ؤكد بالفعل الطبيعة
الإجابة �ستكون مدوية بنعم ،وال �شك �أن جناح �أوبك يف املرتابطة ل�سوق الطاقة العاملية.

نتيجة الكساد مع حدوث آثار سلبية مضاعفة على االقتصاد األميركي

 200شركة أعلنت إفالسها في الواليات المتحدة
�أو�ضح تقرير �أوبك �أنه خالل تلك
الفرتة انخف�ضت �أعداد احلفارات،
كما انخف�ض الإنتاج الأمريكي بنحو
مليون برميل يوميا ،م�شريا �إلى �أن
نحو � 200رشكة �أعلنت �إفال�سها يف
الواليات املتحدة نتيجة الك�ساد
مع حدوث �آثار �سلبية م�ضاعفة على
االقت�صاد الأمريكي.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن ما يقرب من
 % 60من معدات احلفر والتك�سري يف
الواليات املتحدة كانت غري ن�شطة
خالل عام  ،2016الفتا �إلى �أنه يف
املقابل مل تكن الدول الأع�ضاء يف
منظمة «�أوبك» مبعزل عن الأزمة،
حيث انخف�ضت الإي����رادات ب�شكل
كبري وكان ال بد من �إع��ادة تعديل
امل��ي��زان��ي��ات الوطنية اخلا�صة
بال�رشكات ،بعدما بلغت عائدات
النفط ال�ضائعة يف املنطقة نحو
تريليون دوالر يف هذه الفرتة.
و�أ�ضاف �أنه على امل�ستوى العاملي،
كانت الأرقام �أي�ضا �صارخة ،حيث
مت خنق اال�ستثمارات ،كما انخف�ض
الإن��ف��اق اال�ستك�شايف والإنتاجي

بن�سبة هائلة بلغت  % 27يف عامي
 2015و ،2016ومت ت�صحيحها
فقط بن�سبة  % 8يف عامي 2017
و .2018و�أفاد التقرير ب�أن �ضعف

الفالح « :أوبك» لن تغير سياستها
اإلنتاجية في اجتماع أبريل

قال وزير الطاقة ال�سعودي خالد
ال��ف��ال��ح �إن ال�صني وال��والي��ات
املتحدة �ستقودان الطلب العاملي
القوي على النفط هذا العام ،ولكن
�سيكون من ال�سابق لأوان��ه تغيري
�سيا�سة �إنتاج �أوبك وحلفائها خالل
االجتماع املقبل يف �أبريل ،و�أ�ضاف
الفالح �أن��ه من املتوقع �أن يزيد
الطلب العاملي على النفط نحو
 15مليون برميل يومي ًا.
وت��اب��ع :ل��و «ن��ظ��رمت لفنزويال
وحدها �ست�شعرون بفزع و�إذا نظرمت
للواليات املتحدة �ستقولون �إن
• خالد الفالح
العامل يعج بالنفط ،عليكم النظر
�إلى ال�سوق ككل ،نعتقد �أن الطلب يف  2019قوي متام ًا ب�شكل فعلي».وقال
الفالح �إن طلب ال�صني يحطم الأرقام القيا�سية �شهر ًا بعد �شهر وقدر �أن
ال�صني �ستتجاوز  11مليون برميل يومي ًا يف .2019و�أ�ضاف �أنه بالن�سبة
لل�سعودية فمن املتوقع �أن يظل �إنتاج النفط يف �أبريل عند م�ستوى هذا
ال�شهر وهو  9.8ماليني برميل يومي ًا.و�أ�ضاف� :إن �أرامكو ت�ضع اللم�سات
الأخرية على خم�ص�صاتها ل�شهر �أبريل حالي ًا ،متوقع ًا �أن تكون م�ستويات
�أبريل �إلى حد كبري مثل مار�س .وجتتمع منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» وحلفا�ؤها يف فيينا يومي  17و� 18أبريل املقبل ،ومن املقرر عقد
اجتماع �آخر يومي  25و 26يونيو.و�أ�شار الفالح الى �إنه من غري املرجح
�أن تغري املجموعة �سيا�ستها ب�ش�أن الإنتاج يف �أبريل و�إذا تطلب الأمر
�ستجري تعديالت يف يونيو .و�أ�ضاف�« :سرنى ما �سيحدث بحلول �أبريل
�إذا حدث �أي تعطل غري متوقع يف مكان ما �آخر ،ولكن با�ستثناء ذلك
�أعتقد �أننا �سن�ستمر فقط يف طريقنا».وتابع�« :سرنى و�ضع ال�سوق بحلول
يونيو وجنري تعدي ًال مبا يتالءم مع ذلك» .ويف �أول يناير املا�ضي بد�أت
�أوبك �إلى جانب رو�سيا ودول �أخرى ،خف�ض ًا جديد ًا للإنتاج لتجنب تخمة
يف معرو�ض اخلام قد تت�سبب يف هبوط الأ�سعار».

المزروعي :اإلمارات ستواصل
خفض إنتاج النفط

قال �سهيل املزروعي وزير الطاقة الإماراتي �أم�س �إن دولة الإمارات
�ستوا�صل تخفي�ض �إنتاج النفط اخلام مبوجب اتفاق بني منتجي النفط
�إلى �أن ت�صل ال�سوق العاملية �إلى التوازن .وتعهدت منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول «�أوبك» ومنتجون رئي�سيون من خارج املنظمة مثل
رو�سيا بخف�ض �إنتاجهم م��ن النفط
لتقلي�ص وفرة من املعرو�ض.
وقال املزروعي على تويرت« :الإمارات
�ست�ستمر يف دعم اتفاق خف�ض الإنتاج
التطوعي لدول منظمة �أوبك و التحالف
من خارجها عن طريق االلتزام التام
بح�صتها الى �أن ت�صل بال�سوق �إلى
التوازن املن�شود» .و�أ�ضاف يف تغريدة
�أخرى «التزاما باتفاق خف�ض الإنتاج
بني دول منظمة �أوبك و حتالف الدول
من خارجها� ،أتى التزام دولة الإمارات
بح�صتها يف اخلف�ض ل�شهر فرباير
بن�سبة قد تتجاوز ح�صتها حلر�صها
على الو�صول الى اتزان وا�ستقرار �سوق
• �سهيل املزروعي
النفط العاملية ب�أ�رسع وقت ممكن».

اقتصاد

�إن �صناعة النفط �أعيد �إنعا�شها من
خالل اجلهود اجلماعية للمنظمة
و�رشكائها ،التي تبلورت يف عملية
«�إعالن التعاون» .ويرى باركيندو

االقت�صاد العاملي لي�س يف م�صلحة
�أحد وي ��ؤدي �إلى فقدان الوظائف
و�إفال�س ال�رشكات وتراجع �أ�سعار
الأ�سهم ،منوها �إلى قول باركيندو

�أن���ه نتيجة لتعديالت الإن��ت��اج
الطوعية �أع��ي��د اال���س��ت��ق��رار �إل��ى
ال�سوق و�أ�صبح «�إع�لان التعاون»
�سمة متكاملة وم�س�ؤولة يف �سوق
الطاقة .وذكر التقرير �أنه من �أجل
�ضمان نقل جهود «�أوبك» وحلفائها
ب�شفافية �إلى ال�سوق طورت البلدان
امل�شاركة �أي�ضا �آل��ي��ات مراقبة
فعالة مثل جلنة املتابعة الوزارية
امل�شرتكة واللجنة الفنية امل�شرتكة
و�سكرتارية منظمة «�أوب��ك» ،حيث
كانت هذه هي املرة الأول��ى التي
يحدث فيها هذا التعاون يف تاريخ
�صناعة النفط.
و�أ�شار �إلى �أنه على خلفية اال�ستقرار
املتولد من «�إع�لان التعاون» مت
�إحياء �صناعة النفط الأمريكية،
ولدينا الآن �صناعة تزدهر مرة
�أخ��رى منذ العام املا�ضي ،ومع
ازده��ار الإنتاج �أ�صبحت الواليات
امل��ت��ح��دة �أك�ب�ر منتج للنفط يف
العامل نهاية العام املا�ضي ،حيث
يبلغ الآن �أكرث من  12مليون برميل
يوميا.

ارتفاع الطلب على النفط إلى  111.7مليون
برميل يومي ًا في 2040

• النفط �سي�ستمر يف لعب دور حا�سم يف انتقال الطاقة

ق��ال التقرير �إن��ه بالنظر �إلى
امل�ستقبل ف��إن العامل �سيحتاج
�إل��ى مزيد م��ن �إم����دادات النفط
م��ن ك��ل م��ن «�أوب���ك» والواليات
املتحدة على ال�سواء ،حيث من
املتوقع ارتفاع الطلب على املدى
الطويل �إلى  111.7مليون برميل
يوميا يف عام  ،2040م�ضيفا �أنه
ال يوجد �أي توقع لذروة الطلب
النفطي حتى عام  ،2040وذلك
بح�سب تقديرات كل من «�أوبك»
ووكالة الطاقة الدولية.
ويرى التقرير �أنه على الرغم من
�أن الرتكيز على املدى الق�صري
ال يزال قائما بهدف احلفاظ على
توازن ال�سوق واال�ستقرار� ،إال �أنه
من الأهمية �أال نغفل التوقعات
على املديني املتو�سط والطويل،

م�شري ًا �إلى �أن جميع الأطر الزمنية
مرتابطة ،و�أن ما �سيحدث على
املدى الق�صري �سيكون له ت�أثريات
�ضارة يف �آفاق ال�صناعة.
و�شدد التقرير على حقيقة �أن
النفط �سي�ستمر يف لعب دور
حا�سم يف انتقال الطاقة ،واملثال
الوا�ضح على ذل��ك هو �صناعة
البرتوكيماويات يف ظل توقعات
بنمو عدد �سكان العامل �إلى 9.2
مليار ن�سمة بحلول عام ،2040
ولدعم ه��ذا النمو نحتاج �إلى
مزيد من الهيدروكربونات.
ونوه �إلى �أن حتقيق هذا التحدي
يف الطلب امل�ستقبلي بطريقة
م�ستدامة ال يت�أتى �إال من خالل
م��راع��اة واح����دة م��ن الق�ضايا
الرئي�سية يف ع����صرن��ا ،وهي

التغري املناخي ،م�شريا �إلى
�أن «�أوب��ك» ت�ؤكد دوما على �أنها
ال ت��زال ت�شارك ب�شكل كامل يف
«اتفاقية باري�س».
ونبه التقرير �إل��ى �أن البع�ض
ي�سوق تقديرات مغلوطة عن �أن
�صناعة النفط على حافة الزوال،
م�شريا �إلى �أن هذا الت�صور �أبعد
ما يكون عن احلقيقة .الفتا �إلى
�أن��ن��ا نحن بحاجة �إل��ى حتدي
ه��ذا املفهوم اخلاطئ وحماية
اال�ستثمارات احليوية يف �صناعة
النفط ،و�شدد على احلاجة �إلى
�إع��ادة تن�شيط ال�صناعة و�إبراز
الفوائد العظيمة التي جلبها
النفط للمليارات م��ن الب�رش
والت�أثري الإيجابي املتوقع يف
امل�ستقبل.

روسيا تتجه الستكمال أنبوب غاز إلى ألمانيا رغم العقبات
توقع نائب مدير �صندوق �أمن الطاقة الوطني يف
مو�سكو� ،أليك�سي غريفات�ش ،ا�ستمرار العمل يف
م�رشوع لنقل الغاز الرو�سي �إلى �أملانيا ،وعدم
ت��أث��ره بقرار االحت��اد الأوروب���ي ال�صادر م�ؤخرا
والقا�ضي ب�إ�سناد ت�شغيل امل�رشوع �إلى كيان م�ستقل
بعيد ًا عن �رشكة «غازبروم» الرو�سية.
وتعمل «غازبروم» على م�رشوع «ال�سيل ال�شمايل»2-
لنقل ال��غ��از مبا�رشة �إل��ى �أملانيا دون امل��رور
ب�أوكرانيا يف ظل تراجع م�ستوى العالقات بني

مو�سكو وكييف �إلى �أدنى م�ستوى تاريخيا وا�ستمرار
املواجهة امل�سلحة غري املبا�رشة و«النزاع املتجمد»
يف منطقة دونبا�س.
وحتى الآن ،متكنت «غازبروم» من مد �أنابيب بطول
 818كيلومرتا يف قاع بحر البلطيق� ،أي حوايل ثلثي
طوله الإجمايل ،فيما �أعرب وزير الطاقة الرو�سي،
�ألك�سندر نوفاك ،قبل �أيام ،عن ثقته يف ا�ستكمال
�أعمال بناء اخل��ط يف موعدها قبل نهاية العام
احلايل.

ك�����ش��ف��ت ��شرك��ة خ��دم��ات
ح���ق���ول ال���غ���از وال��ن��ف��ط
« ،»GOFSCOعن دعمها
مل���ب���ادرات ال��ت��ع��اون مع
ال�رشكات الرو�سية يف جمال
ال��ط��اق��ة ،و�أث��ن��ى اجلانب
الرو�سي واجلانب الكويتي،
خ��ل�ال اج��ت��م��اع ال����دورة
ال�ساد�سة للجنة امل�شرتكة
الرو�سية الكويتية للتعاون
ال��ت��ج��اري واالق��ت�����ص��ادي
والعلمي وال��ف��ن��ي ،على
• خالد الفا�ضل
التقدم امللمو�س يف التعاون
ب�ي�ن ��شرك��ة GOFSCO
وال�رشكات الرو�سية ،مبا ينفع م�صلحة البلدين وال�شعبني
خا�صة يف جمال الطاقة .وتر�أ�س اللجنة من اجلانب الكويتي
وزير النفط والكهرباء واملاء خالد الفا�ضل ،ومن اجلانب
الرو�سي وزير �ش�ؤون �شمال القوقاز �سريغي ت�شيبوتاريف.
وخالل االجتماع ،كان تعاون �رشكة  GOFSCOمذكور ًا خا�صة
بتعاونها الن�شط مع �رشكة «رميريا» الرو�سية لإنتاج م�ضخات
الآب��ار وال��ذي �أ�سفر عن النتيجة الناجحة يف ت�أهيل �رشكة
«رميريا» لدى �رشكة نفط الكويت يف جمال امل�ضخات الغاط�سة
الكهربائية لآبار النفط.
وطلب اجلانب الرو�سي من اجلانب الكويتي دعم مبادرة ال�رشكتني
لتوطني �إنتاج امل�ضخات الغاط�سة رو�سية ال�صنع يف الأرا�ضي
الكويتية .ومبا يتعلق با�ستك�شافات مواد اخلام ال�ساحلية
والبحرية يف الكويت� ،أع��رب اجلانب الرو�سي عن ارتياحه
للتقدم يف التعاون ما بني �رشكة  Rosgeologyالرو�سية و�رشكة
 GOFSCOحيث ت�سعى �رشكة  GOFSCOدائم ًا على توفري
�آخر اخلدمات التكنولوجية الرو�سية يف ال�سوق الكويتي .كما
مت ذكر يف املح�رض النهائي عن تعاون �رشكة  GOFSCOمع
عدد من ال�رشكات الرو�سية الأخرى من بينها �رشكات حفر الآبار
وخدمة الآبار ،وتفخر �رشكة  GOFSCOبر�ؤية احلكومة والدعم
الذي تلقاه على مر ال�سنني لعملياتها يف جمال الطاقة.

تابعة لـ«عربي القابضة» تفوز
بمناقصة بـ 5.8ماليين دينار
ف�����ازت ��ش�رك���ة تابعة
ملجموعة عربي القاب�ضة،
مبناق�صة تتبع �رشكة
البرتول الوطنية بقيمة
 5.84م�ل�اي�ي�ن دي��ن��ار
« 19.24مليون دوالر»،
مل��دة � 24شهر ًا .وح�سب
بيان املجموعة لبور�صة
الكويت �أم�س ،ف�إنه متت
تر�سية املناق�صة على
��شرك��ة ع��رب��ي للطاقة
القاب�ضة والتكنولوجيات
اململوكة بن�سبة %73
• البيان ال�صادر عن ال�رشكة
ملجموعة عربي القاب�ضة.
وتتعلق املناق�صة بتعزيز و�سالمة وتكاملية �أداء الر�صيف
ال�شمايل الإن�شائية؛ لت�سهيل ت�صدير النفط ،وم�شتقاته حتى
نهاية عام  2030يف م�صفاة ميناء الأحمدي ،وكانت املجموعة
قد �أعلنت يف دي�سمرب املا�ضي ،تر�سية مناق�صة بقيمة 27.21
مليون دينار على �رشكة عربي للطاقة والتكنولوجيا التابعة
واململوكة للمجموعة بن�سبة  ،%73وذلك ل�صالح ال�رشكة
الكويتية لل�صناعات البرتولية املتكاملة ،ومدتها � 5سنوات.

«أوبك» والواليات المتحدة يشكالن
المالمح الرئيسية لصناعة النفط العالمية
ق���ال امل��دي��ر التنفيذي
لوكالة الطاقة الدولية
فاحت بريول�،إن انبعاثات
ال��ك��رب��ون ال��ن��اجت��ة عن
�إن��ت��اج اخل��ام يف مناطق
الإنتاج ال ت�شكل �سوى % 4
من االنبعاثات يف جميع
�أنحاء العامل ،ومقارنة
ب ��أن��واع الطاقة الأخ��رى
تعد هذه الن�سبة منخف�ضة
ن�سبيا.
و�أ�شار �إلى قول بوب دوديل
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
بريت�ش ب�ترول��ي��وم «بي
ب��ي» الربيطانية« :ل�سنا
• فاحت بريول
يف ���س��ب��اق ع��ل��ى الطاقة
املتجددة وحدها ،و�إمنا
يف �سباق �آخر خلف�ض انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري».
وتعترب «�أوبك» �أن التمكني الكبري يف حت�سني كفاءة الطاقة
لن يتحقق �إال من خالل االبتكار التكنولوجي ،و�أن حتديات
التغري املناخي ت�ؤكد �أنه ال يوجد م�صدر طاقة واحد مبنزلة
الدواء ال�شايف ،ولكن هناك حاجة �إلى �صناعة قوية وتكامل
اجلهود الدولية .و�شدد التقرير على �أن «�أوبك» والواليات
املتحدة ي�شكالن املالمح الرئي�سية ل�صناعة النفط العاملية،
معتربا �أن التعاون بينهما هو احلل من �أجل حتقيق م�ستقبل
الطاقة امل�ستدامة .وبالن�سبة لتداعيات حالة عدم اليقني
يف ال�سوق ،يرى التقرير �أن هناك �أمر ًا ثابت ًا ال يتغري وال
يتزعزع ،وهو ت�صميم �رشكاء «�إعالن التعاون» على احلفاظ
على �سوق نفط متوازن وحتقيق ا�ستقرار م�ستدام مل�صلحة
املنتجني وامل�ستهلكني على حد �سواء.

«سوناطراك» تبدأ التنقيب عن البترول
في البحر خالل النصف الثاني
�أع��ل��ن جممع �سوناطراك عمالق
النفط اجلزائري� ،أنه من املرتقب
�أن ي����شرع املجمع يف عمليات
ا�ستك�شاف يف عر�ض البحر هذه
ال�سنة،وقال جممع �سوناطراك،
�إن �أول عملية تنقيب �ستكون خالل
الن�صف الثاين من  2019يف عر�ض
ال�ساحل ال����شرق��ي ب�ين واليتي
بجاية و�سكيكدة.
وق���ال م��دي��ر امل����وارد اجل��دي��دة
مبجمع �سوناطراك يو�سف خنفر
�أول �أم�س �إن عملية جمع املعطيات
اجليولوجية ثنائية وثالثية
الأب��ع��اد �ستنتهي خ�لال الن�صف
الأول من العام احلايل،و�أ�شار
خنفر للوكالة �إلى �أن احلقل الأول

يحتوي على العديد من مليارات
الأمتار املكعبة من الغاز.
و�أ�ضاف �أن ال�ساحل الغربي من
املمكن �أن يحتوي على البرتول مع
�إمكانية ا�ستخراج ماليني الرباميل
من البئر الأول الذي �سيتم حفره
يف ه��ذه املنطقة م��ن اجلزائر.
و�أكد �أن املعطيات اجليولوجية
ثنائية الأبعاد التي مت جمعها يف
ال�ساحل ال�رشقي ت�شري �إلى ت�شابه
كبري مع حقل الظهر الكبري الذي
مت اكت�شافه يف م�رص�،أ�ضاف �أن
ق��درة حقل ظهر تبلغ  30مليار
مرت مكعب من الغاز حيث �سي�سمح
بتغطية جزء كبري من احتياجات
م�رص من الغاز لعقود من الزمن.

