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منتدى «جيبكا» منصة عالمية لتبادل اآلراء ووجهات النظر

ضبط اإلمدادات سيتواصل خالل 2019

بن خليفة :أهمية استثمار الخليج في األبحاث

«أوبك» :تخفيضات اإلنتاج ساعدت شركات «الصخري» األميركي

لتلبية الطلب المتزايد على الكيماويات
قال وزي��ر النفط البحريني ال�شيخ
حممد ب��ن خليفة �أم�����س ان منتدى
االحت��اد اخلليجي للبرتوكيماويات
والكيماويات «جيبكا» للأبحاث
واالب��ت��ك��ار يعترب من�صة عاملية
لتبادل الآراء ووجهات النظر �إزاء
املو�ضوعات امللحة التي ت�ؤثر يف
منو القطاع وكيفية تطويره.
و�أكد وزير النفط يف كلمة خالل افتتاح
فعاليات منتدى «جيبكا» �أهمية
توجه دول منطقة اخلليج ومنطقة
ال�رشق الأو�سط نحو اال�ستثمار يف
الأبحاث واالبتكار وتقدمي الأف�ضل
ل�ضمان تلبية الطلب املتزايد على
الكيماويات نظرا للزيادة ال�سكانية
يف العامل.
و�أ�شار الى �أهمية انعقاد هذا املنتدى
بالبحرين ملا حتظى به من �سمعة
طيبة يف ا�ستقطاب خمتلف الفعاليات
املتخ�ص�صة يف القطاع النفطي من
�أجل االطالع على �أحدث ما تو�صلت
�إليه التكنولوجيا احلديثة .و�أ�ضاف
الوزير �أن العامل ي�شهد مناف�سة بني
خمتلف ال�رشكات العاملية والكثري
من التحديات يف ظل العوملة التي
حتتاج �إلى العمل ال��د�ؤوب للتغلب
على هذه ال�صعوبات وذلك من خالل

• عبدالوهاب السعدون

• الشيخ محمد بن خليفة

الدخول عرب بوابة االبتكار والأبحاث
التطويرية يف ال�صناعات الكيميائية.
وب�ين �أن ��شرك��ة اخلليج ل�صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات «ج��ي��ب��ك» تعمل
بكل جد لتحقيق املعايري العالية
من خالل االهتمام وتدريب الكوادر
الب�رشية لتطوير عملية الإنتاج
وت�صدير املنتجات �إل���ى ال�سوق
العاملي بجودة عالية .و�أعرب وزير
النفط البحريني عن �شكره وتقديره
للأمني العام لـ «جيبكا» عبدالوهاب
ال�سعدون وامل�شاركني الجناحهم

هذا املنتدى متمنيا للجميع التوفيق
والنجاح.
من جانبه �أكد عبدالوهاب ال�سعدون
�أهمية دور االبتكار والإبداع يف تطوير
التقنيات املتخ�ص�صة يف ال�صناعات
الكيميائية التي ت�ساعد يف تقدمي
احل��ل��ول ذات القيمة التناف�سية
لتلبية احتياجات العمالء وحت�سني
العمليات واحلد من النفقات .و�أعرب
ع��ن �شكره حلكومة البحرين على
الدعم امل�ستمر الذي يحظى به قطاع
البرتوكيماويات والكيماويات.

برميل النفط الكويتي يرتفع
ليبلغ  66.96دوالراً

قال حممد باركيندو الأمني العام
ملنظمة �أوبك خالل م�ؤمتر للطاقة
يف هيو�سنت� ،إن �رشكات النفط
ال�صخري الأمريكية ا�ستفادت
م��ن ج��ه��ود «�أوب����ك» وحلفائها
خلف�ض الإن���ت���اج ال��ت��ي دعمت
الأ���س��ع��ار.وج��اءت ت�رصيحاته
قبل اجتماع «�أوب��ك» مع منتجي
النفط الأمريكيني للعام الثالث
على التوايل يف م�ؤمتر �أ�سبوع
�سريا الذي تنظمه «�آي.ات�ش�.إ�س
ماركت» ،بيد �أن لقاء هذا العام
مل يلق القدر نف�سه من االهتمام
الذي حظي به يف ال�سابق.
و�أكد باركيندو �أن �إعادة التوازن
ل�سوق النفط العاملية «عمل
جار» ،مبينا �أن �ضبط الإمدادات
�سيتوا�صل خ�لال .2019وزاد
�إنتاج الواليات املتحدة مع حترك
«�أوبك» لتقييد الإمدادات من �أجل
الإبقاء على الأ�سعار مرتفعة.
وال��والي��ات املتحدة الآن �أكرب
منتج للخام يف العامل ،ب�إنتاج
يفوق  12مليون برميل يوميا.
وو�ضع ذل��ك «�أوب���ك» يف موقف
غريب� ،إذ يقلل �أع�ضا�ؤها ح�صتهم
ال�سوقية مبا يدعم ح�صة الواليات
املتحدة عامليا.ويف �أول «يناير»
املا�ضي ،بد�أت «�أوبك» وحلفا�ؤها
تخفي�ضات �إنتاج جديدة لتجنب
تخمة معرو�ض قد ت�ضغط على
الأ�سعار.
وات��ف��ق التحالف على تقليل
الإنتاج بواقع  1.2مليون برميل
يوميا مل��دة �ستة �أ�شهر.وقال
م�س�ؤول خليجي كبري يف جمال
النفط على هام�ش �أ�سبوع �سريا
�أم�س الأول �إن «�أوب��ك» �ستناق�ش
يف «�أبريل» املقبل توازن العر�ض
والطلب و�إنها «�ستوا�صل خف�ص

• محمد باركيندو

• خالد الفالح

الإنتاج».
و�أ�ضاف« :نريد �أن نرى انخفا�ض
املخزونات التجارية» ،مبينا
�أن امل��خ��زون��ات العاملية من
اخل���ام وامل��ن��ت��ج��ات النفطية
يجب �أن تعاود االنخفا�ض �إلى
متو�سط خم�س �سنوات ،وهو
هدف و�ضعته املنظمة للق�ضاء
على تخمة املعرو�ض النفطي يف
الأ�سواق العاملية.
وجتتمع «�أوب���ك» وحلفاء من

بينهم رو�سيا  -فيما يعرف
با�سم حتالف «�أوب����ك - »+يف
فيينا يومي  17و�« 18أبريل»
املقبل ،وم��ن امل��ق��رر انعقاد
اج��ت��م��اع �آخ���ر ي��وم��ي  25و26
«يونيو» املقبل.وقالت م�صادر
يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة �إن الأك�ثر
احتماال هو متديد تخفي�ضات
الإن��ت��اج يف «يونيو» لكن ذلك
يتوقف ب�شكل كبري على نطاق
ع��ق��وب��ات ال��والي��ات املتحدة

على �إي���ران وفنزويال ع�ضوي
«�أوبك».
وقال خالد الفالح وزير الطاقة
وال�صناعة وال�ث�روة املعدنية
الأح���د امل��ا���ض��ي �إن���ه ي��ب��دو من
ال�سابق لأوانه �إجراء تغيري يف
�سيا�سة �إنتاج «�أوبك» وحلفائها
خ�لال اجتماع «�أب���ري���ل» ،و�إن
ال�����ص�ين وال���والي���ات املتحدة
�ستقودان طلبا عامليا قويا على
اخلام يف العام احلايل.

ارتفعت بنسبة  %21.6في فبراير الماضي

واردات الصين من النفط تتجاوز  10ماليين
برميل يومي ًا
• ارتفاع سعر برميل النفط الكويتي

ارتفع �سعر برميل النفط الكويتي � 34سنتا يف تداوالت
�أول من �أم�س ليبلغ  66.96دوالر ًا مقابل  66.62دوالر ًا
للربميل يف تداوالت االثنني املا�ضي وفقا لل�سعر املعلن
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف الأ�سواق العاملية ارتفعت �أ�سعار النفط �أول من
�أم�س بعد ت�رصيحات �سعودية ت�شري الى ان اململكة
تخطط خلف�ض �صادرات النفط يف �أبريل املقبل بالإ�ضافة

الى توقعات بخف�ض منو الإنتاج املحلي من اخلام يف
الواليات املتحدة.
وارتفع �سعر برميل نفط خام القيا�س العاملي مزيج
برنت ت�سعة �سنتات لي�صل عند الت�سوية الى م�ستوى
 66.67دوالر ًا للربميل كما ارتفع �سعر برميل خام غرب
تك�سا�س الو�سيط الأمريكي ثمانية �سنتات لي�صل الى
م�ستوى  56.87دوالر ًا.

النفط يرتفع وسط

تخفيضات «أوبك» وعقوبات

أميركا على إيران وفنزويال

ارتفعت �أ�سعار النفط �أم�س مدفوعة بتخفي�ضات الإنتاج
احلالية التي تطبقها منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوبك» والعقوبات الأمريكية على �إيران وفنزويال.
وبلغت العقود الآجلة خلام القيا�س العاملي برنت
 66.95دوالر ًا للربميل ،مرتفعة � 28سنتا �أو %0.4
مقارنة مع �سعر الإغالق ال�سابق.
وبلغت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي  57.23دوالر ًا للربميل ،مرتفعة � 36سنتا
�أو  %0.6مقارنة مع �سعر الت�سوية ال�سابقة.وترتفع
�أ�سعار النفط منذ بداية العام احلايل بف�ضل تخفي�ضات
الإمدادات التي تقودها منظمة �أوبك.
وزاد �شح املعرو�ض يف الأ�سواق بفعل تطبيق عقوبات
�أمريكية على �صادرات النفط من �إيران وفنزويال ع�ضوي
�أوبك.وقال بنك �أ�سرتاليا الوطني �إن �آفاق �سوق النفط
متباينة� ،إذ توجد خماطر نزولية على الأ�سعار نابعة
من املخاوف املرتبطة بالنمو االقت�صادي وقوة منو
�إم���دادات الواليات املتحدة ،يف حني �أن تخفي�ضات
�إمدادات �أوبك والعقوبات الأمريكية على �إيران وفنزويال
حتفز الأ�سعار.
وذك��رت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �أول من
�أم�س �أن من املتوقع �أن يبلغ �إنتاج الواليات املتحدة
من النفط اخلام نحو  12.30مليون برميل يوميا يف
 ،2019ارتفاعا من متو�سط بلغ نحو  11مليون برميل
يوميا يف .2018

�أظهرت بيانات حكومية الأم�س �أن
واردات ال�صني من النفط اخلام
ارتفعت بن�سبة  %21.6يف فرباير
املا�ضي مقارنة بنف�س الفرتة من
العام املا�ضي لت�صل �إلى 39.23
مليون طن �أي نحو  10.28مليون
برميل يوميا.
و�أ�شارت البيانات التي �أ�صدرتها
الإدارة العامة للجمارك بال�صني
�إل���ى �أن حجم �شحنات النفط
اخل��ام جت��اوز عتبة  10ماليني
برميل يوميا لل�شهر الرابع على
التوايل بعدما �سجل  10.08مليون
برميل يوميا يف فرباير املا�ضي.
و�أ�ضافت البيانات �أن �شحنات
النفط منت يف ال�شهرين الأولني
من العام احلايل بن�سبة %12.4
مقارنة بنف�س الفرتة من العام
املا�ضي لت�صل �إلى  10.17ماليني
برميل يوميا.
وت��و���ص��ف ال�����ص�ين ب ��أن��ه��ا �أك�بر
م�ستورد للنفط اخلام يف العامل
تليها الواليات املتحدة واليابان
فيما تت�صدر منطقة ال�رشق الأو�سط

• ارتفاع واردات الصني من النفط اخلام

قائمة م�صدري النفط اخلام لها.
وبد�أت ال�صني عام  2015ال�سماح
مل�صايف التكرير املحلية امل�ستقلة
املعروفة با�سم م�صايف «�إبريق
ال�شاي» ا�سترياد النفط اخلام يف

بومبيو يدعو صناعة النفط لدعم السياسة الخارجية األميركية
حث وزي��ر اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو قطاع
النفط على العمل مع �إدارة الرئي�س دونالد ترامب
لتعزيز م�صالح ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية ،ال�سيما
يف �آ�سيا و�أوروبا ،ومعاقبة من و�صفهم ب�أنهم «ي�سيئون
الت�رصف» على ال�ساحة العاملية.
وق��ال يف كلمة معدة �سلف ًا �أم��ام كبار امل�س�ؤولني
التنفيذيني يف �أكرب �رشكات النفط يف العامل ووزراء
النفط يف م�ؤمتر �أ�سبوع �سري ًا للطاقة يف هيو�ستون �إن
ثروة الغاز الطبيعي والنفط ال�صخري املكت�شفة حديثا
يف البالد «ع��ززت موقفنا يف ال�سيا�سة اخلارجية».
وفر�ضت الواليات املتحدة عقوبات قا�سية يف ال�شهور
الأخرية على اثنني من �أكرب منتجي النفط يف العامل،
هما فنزويال و�إيران.
وذكر بومبيو �أمام م�ؤمتر �أ�سبوع �سري ًا ،الذي تنظمه
«�آي�.إت�ش�.إ�س ماركت» يف هيو�ستون� ،أن وا�شنطن

�ست�ستغل جميع الأدوات االقت�صادية املتاحة لها
للتعامل مع الو�ضع يف فنزويال التي تعاين من �أزمة
اقت�صادية منذ �سنوات ويت�شبث فيها الرئي�س اال�شرتاكي
نيكوال�س مادورو بال�سلطة رغم �سحب الواليات املتحدة
ونحو  50دولة �أخرى اعرتافها به.و�أعادت وا�شنطن
فر�ض عقوبات نفطية على �إيران العام املا�ضي ما �أدى
�إلى انخفا�ض حاد يف حجم �صادراتها من اخلام خالل
ال�شهور الأخرية ،يف م�سعى للحد من �أن�شطة طهران
النووية وال�صاروخية والإقليمية.
وقال بومبيو «نحن عازمون على خف�ض �صادرات النفط
اخلام الإيرانية �إلى ال�صفر حاملا ت�سمح الظروف يف
ال�سوق بذلك».
و�أ�ضاف «ينبغي �أن ن�شمر عن �ساعدينا ونناف�س  -من
خالل ت�سهيل اال�ستثمار وت�شجيع ال�رشكاء على ال�رشاء
منا ومعاقبة من ي�سيئون الت�رصف».

العراق يتخلى عن شركاء ويشق طريقه إلى تجارة النفط
قالت م�صادر جتارية ويف قطاع النفط �إن
�رشكة ت�سويق النفط العراقية «�سومو» �ألغت
م�رشوعني م�شرتكني وقل�صت عقودا مع بع�ض
العمالء الأوربيني كي ت�سعى �إلى بيع املزيد
من نفطها مبا ينا�سبها.
وبعد �سنوات من م�شاهدة ك�برى �رشكات
النفط و�رشكات التجارة امل�ستقلة ت�ستفيد
من عمليات جتارية كبرية ،قررت �رشكات
النفط احلكومية يف �شمال �إفريقيا وال�رشق
الأو�سط �أن تنتزع ما تراه �إي��رادات حمتملة
مفقودة.
وكان احلل الرئي�سي هو ت�أ�سي�س م�رشوعات
م�شرتكة الكت�ساب امل��ه��ارات ال�رضورية،
واالقتداء ب�سلطنة عمان ،التي تعاونت يف
البداية مع �رشكة التجارة العاملية فيتول يف
العقد املا�ضي ،وا�شرتت حكومة ال�سلطنة يف

نهاية املطاف امل�رشوع العماين امل�شرتك.
وعلى م��دى ال�سنوات القليلة املا�ضية،
�سلكت اجلزائر ودول��ة الإم���ارات العربية
املتحدة والعراق �أي�ضا م�سار امل�رشوعات
امل�شرتكة ،بينما �أ�س�ست ال�سعودية ذراعا
جتارية مملوكة لها بالكامل من البداية.
و�أجرت الكويت حمادثات مع �رشكات �أجنبية
ب�ش�أن م�رشوع م�شرتك،وقال �أحد امل�صادر
«هذا ما تهدف �إليه دائما مثل تلك امل�رشوعات
امل�شرتكة ،التعلم من الالعبني املخ�رضمني
وت�أ�سي�س �رشكة ما على نحو منفرد».
وقالت �أربعة م�صادر �إن �سومو �أ�س�ست م�رشوعا
م�شرتكا مماثال يف  2017مع ليتا�سكو،
ال���ذراع التجارية للوك �أوي��ل الرو�سية،
لكنها خرجت منه يف نهاية  ،2018وقالت
امل�صادر �إن ترتيبا مماثال �أُبرم مع ت�شنهوا

اطار �إ�صالحات يف قطاع الطاقة.
وي�سمح مل�صايف التكرير املحلية
امل�ؤهلة با�سترياد النفط اخلام
�إذا ما خف�ضت قدراتها الإنتاجية
�أو قامت برتكيب مرافق لتخزين

ال��غ��از الطبيعي.وتو�صف هذه
امل�صايف اخلا�صة ب�أنها ذات قدرات
انتاج حمدودة ن�سبيا ترتاوح بني
� 20ألف برميل و� 100ألف برميل
يوميا.

�أويل التي تديرها احلكومة ال�صينية جرى
التخلي عنه �أي�ضا.
وعلى نحو منف�صل ،باعت �سومو لفرتة
وجيزة �شحنات يف بور�صة دبي للطاقة وعرب
من�صة غلوبال بالت�س �ستاندرد �آند بورز،
وتبيع ال�رشكة حاليا اخلام على نحو �أكرث
ن�شاطا بنف�سها،وقال م�صدر جتاري �أوروبي
يف �إ�شارة �إلى موظفني �سابقني يف م�رشوع
م�شرتك ل�سومو «هناك نحو خم�سة �أو �ستة
منهم...جميعهم �شبان ومتحم�سون ومدربون
يف اخلارج».
وق��ادت تعديالت باحلكومة العراقية ذلك
التحول وفقا للم�صادر ،و�أُجريت تعديالت
على قيادة �سومو يف �سبتمرب  ،2017يف
ظ��ل احلكومة العراقية ال�سابقة ،وحل
عالء اليا�رسي حمل فالح العامري كرئي�س

ل�سومو و�أ�صبح ممثل ال��ع��راق يف جمل�س
حمافظي �أوب��ك،ويف �أكتوبر � ،2018أ�صبح
ثامر الغ�ضبان وزيرا للنفط ،وتعهد بالنظر
يف �سبل لإ�صالح القطاع و�أج��رى تغيريات
منذ ذلك احلني بني موظفي وزارت��ه ،وقال
�أحد امل�صادر املطلعة على تفكري �سومو �إن
ال�رشكة تدر�س �أف�ضل �سبل ا�ستغالل معرفة
«فريقها املنتدب» وهم موظفو �سومو الذين
عملوا يف امل�رشوع امل�شرتك املعني بتجارة
النفط.
وتعتقد �رشكة ت�سويق النفط احلكومية �أن
مبقدورها تنفيذ عملياتها للتجارة حا�رضة
وحدها يف الوقت احل��ايل.وق��ال امل�صدر
«نحتاج �إلى �إعادة تقييم ما اكت�سبناه وكيفية
توظيفه يف ن�شاطنا .بد�أنا بالفعل باملزادات
الفورية املعلن عنها».
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