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الكويت تشارك في اجتماع لجنة

الفالح :متفائل باستمرار االلتزام

مراقبة اتفاق خفض اإلنتاج بأذربيجان
�أعلن وزير النفط وزير الكهرباء واملاء د .خالد الفا�ضل
�أن الكويت �ست�شارك يف االجتماع الثالث ع�رش للجنة
الوزارية امل�شرتكة ملراقبة اتفاق خف�ض الإنتاج بني
منظمة الدول امل�صدرة للبرتول «�أوبك» وكبار املنتجني
من خارجها الذي يعقد يف العا�صمة الأذربيجانية باكو
اليوم.
وقال الوزير الفا�ضل �أم�س �إنه �سيرت�أ�س وفد الكويت �إلى
االجتماع مو�ضحا �أن اللجنة الوزارية ملراقبة الإنتاج تقوم
مبتابعة تنفيذ الدول الأع�ضاء يف «�أوبك» والدول الع�رش من

باتفاق «أوبك »+لخفض المعروض

خارج املنظمة امل�شاركة يف االتفاق اللتزاماتها بتخفي�ض
الإنتاج يف �سبيل �إعادة التوازن �إلى �أ�سواق النفط.
و�أو�ضح �أن اململكة العربية ال�سعودية ترت�أ�س حاليا
اللجنة وبع�ضوية الكويت وفنزويال واجلزائر من «�أوبك»
ورو�سيا و�سلطنة عمان من ال��دول امل�شاركة من خارج
هذه املنظمة .وكانت الدول الأع�ضاء يف «�أوبك» ودول من
خارجها قد اتفقت يف �شهر دي�سمرب عام  2018على خف�ض
�إنتاج النفط مبقدار  1.2مليون برميل يوميا ابتداء من
يناير .2019

• خالد الفاضل

«بوبيان للبتروكيماويات» 42.4 :مليون دينار

حصتنا من األرباح الموزعة لـ«إيكويت»
قال املدير املايل ل�رشكة بوبيان
للبرتوكيماويات نواف �أرحمه �إن
ح�صة ال�رشكة من الأرب��اح النقدية
املوزعة ل�رشكة «�إيكويت» الكويتية
�ستبلغ نحو  42.4مليون دينار «نحو
 140مليون دوالر».
ج��اء ذل��ك يف البيان ال�صادر عن
م ��ؤمت��ر املحللني وامل�ستثمرين
للربع الثالث م��ن ال��ع��ام املايل
« »2019 - 2018الذي مت ن�رشه على
موقع بور�صة الكويت �أم�س تطبيقا

لأحكام املواد « »8-4-2من قواعد
البور�صة اخلا�صة مبجموعة الأ�سهم
يف «ال�سوق الأول».
و�أو�ضح �أرحمه �أن توزيعات الأرباح
�ستظهر يف نتائج ال��رب��ع الأخ�ير
لل�رشكة الفتا �إلى �أن �رشكة «�إيكويت»
�أعلنت توزيع �أرب��اح نقدية بقيمة
 1.56مليار دوالر على خلفية �أدائها
القوي عن عام .2018وفيما يتعلق
با�ستثمارات ال�رشكة الأ�سا�سية �أفاد
ب���أن «بوبيان للبرتوكيماويات»

ت�سعى �إل��ى �إجمايل دخل ق��دره 20
مليون دينار «نحو  66مليون دوالر»
بحلول العام املقبل قبل احت�ساب
التمويل وامل����صروف��ات الأخ���رى
الف��ت��ا �إل���ى ارت��ف��اع دخ��ل ال�رشكة
من اال�ستثمارات الكويتية يف كل
القطاعات مقارنة بالربع الثالث.
م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال��رئ��ي�����س
التنفيذي لال�ستثمار يف «بوبيان
للبرتوكيماويات» �أحمد القمر �إن
ال�رشكة انتهت م��ن �صفقتني غري

اقتصاد

�أ�سا�سيتني خ�لال ال��رب��ع الثالث
الأولى منهما تتمثل يف زيادة ح�صة
ال�رشكة بن�سبة  %9يف �رشكة وربة
كابيتال لتبلغ ح�صتها احلالية نحو
.%29
و�أو�ضح القمر �أن ال�صفقة الثانية
تتمثل يف اال�ستحواذ على ح�صة
قدرها  %20.4من �رشكة ال�سكب
الكويتية الفتا �إل��ى �أن «بوبيان
للبرتوكيماويات» تعمل حاليا على
زيادة ر�أ�سمالها.

قال وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية ال�سعودي ،خالد الفالح،
�أم�س� ،إنه متفائل ب�ش�أن ا�ستمرار االلتزام باتفاق خف�ض املعرو�ض املربم
بني �أوبك ومنتجي النفط غري الأع�ضاء يف املنظمة.
و�أ�ضاف الفالح ،على هام�ش اجتماع جلنة املراقبة الوزارية امل�شرتكة
يف باكو� ،أن ال�سعودية ومنتجي النفط الآخرين مثل �أذربيجان �سيوا�صلون
العمل مع ًا لإدارة ا�ستقرار �سوق اخلام.
وتابع وزير الطاقة ال�سعودي« :لن ن�سمح بتعر�ض �أمن الطاقة لتحديات
من �أي حدث ،لكننا يف الوقت ذاته لن نرتك امل�ستثمرين ،و�رشكات
النفط والغاز حائرين ال يعلمون ما �سيجلبه الغد على �صعيد بيئة
م�ستقرة مواتية لتدفق اال�ستثمارات على القطاع».وقال الفالح� ،إنه
�سيكون من ال�سابق لأوانه �إجراء تغيري يف �سيا�سة �إنتاج منظمة �أوبك
وحلفائها من النفط خالل اجتماعهم يف �أبريل املقبل.
وبد�أت �أوبك وحلفا�ؤها ،يف الأول من يناير املا�ضي ،تطبيق تخفي�ضات
جديدة للإنتاج لتجنب تخمة يف املعرو�ض تنذر برتاجع الأ�سعار.
واتفقت املجموعة على خف�ض الإمدادات بواقع  1.2مليون برميل يومي ًا
ملدة � 6أ�شهر.

• خالد الفالح

مع تراجع المخزونات وخفض اإلمدادات

«كامكو» :النفط عند أعلى مستوياته
في أربعة أشهر

السويري :االستفادة من الكفاءات الشابة
تساهم في تكويت القطاع النفطي

• فالح السويري

قال فالح ال�سويري رئي�س الهيئة التنفيذية لالحتاد
الوطني لطلبة الكويت ب�أنه يتابع عن كثب جمريات
االمور حول ما يعانيه الطلبة اخلريجون اجلدد ومهند�سو
البرتول من ظلم واجحاف بعدم قبولهم يف �رشكات القطاع
النفطي.
وقال باننا يف هذا ال�صدد اذ ن�ؤكد ان ابناء البلد اولى
بالتعيني وان اال�ستفادة من الكفاءات ال�شابة من العنا�رص
الوطنية من املهند�سني واخلريجني اجلدد امنا هو امر

يجب االخ��ذ به للق�ضاء على م�شكلة البطالة واي�ضا
امل�ساهمة يف احالل �سيا�سة التكويت يف القطاع النفطي.
وا�ضاف ال�سويري« :جميع اع�ضاء الهيئة التنفيذية
باالحتاد الوطني لطلبة الكويت نقدم كل الدعم البنائنا
الطلبة ونعلن عن م�شاركتنا يف الوقفة الت�ضامنية التي
ينظمها احتاد عمال البرتول و�صناعة البرتوكيماويات
م�ساء االثنني يف مقره مبدينة االحمدي لدعم مهند�سي
البرتول واخلريجني اجلد».

 30.5مليون برميل يومي ًا إجمالي معروض

«أوبك» النفطي
قال تقرير كامكو وا�صل املعرو�ض
النفطي من منظمة الأوب��ك تراجعه
ب�أكرث من  0.5مليون برميل يومي ًا
يف فرباير  2019لي�صل �إل��ى �أدنى
م�ستوياته منذ �أربعة �أعوام ببلوغه
 30.5مليون برميل يومي ًا وف ًقا
لبيانات وكالة بلومربج .ويعزى
هذا الرتاجع ب�صفة �أ�سا�سية ملوا�صلة
ال�سعودية خف�ض انتاجها وف ًقا
التفاقية الأوبك وحلفائها.
وقد تراجع انتاج كافة منتجي الأوبك
تقري ًبا خ�لال ال�شهر ،كما قامت
ال��دول غري الأع�ضاء ب��الأوب��ك ،مبا
يف ذلك رو�سيا ،بخف�ض انتاجها.
وقد �أدى ذلك �إلى بلوغ معدل االلتزام
باالتفاقية �إل��ى  %94خ�لال 2019
بالن�سبة للدول الأع�ضاء مبنظمة
الأوب����ك ،يف ح�ين رف��ع املنتجون
غري الأع�ضاء مبنظمة الأوب��ك معدل
التزامهم تدريجيا �إل��ى  %51وفقا
لوكالة الطاقة الدولية.
من جانب �آخر� ،رصح وزير الطاقة
ال�سعودي �إن��ه من غري املتوقع �أن
يطر�أ اي تغيريات على �سيا�سة الإنتاج
حتى يونيو  2019مما زاد من حدة
حالة تناق�ص الإمدادات و�سحب تخمة
املعرو�ض النفطي.

• حصة الدول األعضاء في «أوبك» من اإلنتاج لشهر فبراير

كما تخطط ال�سعودية � ً
أي�ضا خلف�ض
�صادرات النفط يف �أبريل  ،2019ومن
املتوقع تراجع �صادرات اململكة يف
مار�س � 2019إل��ى �أق��ل من  7ماليني
برميل ي��وم��ي � ًا ،وه��و الأم���ر ال��ذي
�سيت�سمر خ�لال �أب��ري��ل  ،2019مع
�إبقائها معدالت الإنتاج �أقل بكثري عن
م�ستوى  10ماليني برميل يومي ًا.

و�أ���ض��اف التقرير �أم��ا على �صعيد
الطلب ،ف�إنه على الرغم من خف�ض
الأوبك لتوقعاتها اخلا�صة مبتطلبات
ال��ن��ف��ط يف ال��ع��ام � ،2019إال ان
االجتاهات احلديثة قد اثبتت عك�س
ذل��ك .حيث ظل الطلب قوي ًا خالل
ال�شهرين الأولني على خلفية ارتفاع
اال�ستهالك من جانب ال�صني مع بلوغ

الطاقات االنتاجية مل�صايف التكرير
�إل��ى م�ستويات قيا�سية منذ بداية
العام .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن احراز
�أي تقدم للتو�صل �إلى �صفقة جتارية
بني الواليات املتحدة وال�صني من
�ش�أنه توفري م��زي��د ًا م��ن الو�ضوح
بالن�سبة للطلب على النفط يف املدى
القريب.

طهران تتهم واشنطن بإثارة التوترات

أسطول ناقالت النفط اإليراني يتقلص بفعل العقوبات
تواجه �إي��ران م�أزقا يف �إح�لال �أ�سطولها املتهالك من
الناقالت النفطية ،بعد �أن �أعادت الواليات املتحدة فر�ض
العقوبات عليها ،ما يزيد من ال�ضغوط على �صادرات
النفط ،ما دعا طهران �إلى اتهام وا�شنطن ب�إثارة التوترات
يف �سوق النفط العاملية.ومنذ �أن �أعاد الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب فر�ض عقوبات على �إيران يف نوفمرب توقفت
مباحثات ا�ستك�شافية مع كوريا اجلنوبية ل�رشاء ما ي�صل
�إلى ع�رش ناقالت عمالقة جديدة ،ف�ضال عن �أن بنما �شطبت
ما ال يقل عن  21ناقلة �إيرانية من �سجالتها.
وفر�ضت وا�شنطن قيود ًا على قطاعات املوانئ والطاقة
وال�شحن الإيرانية ،لكنها منحت ا�ستثناءات م�ؤقتة لأكرث
ثمانية زبائن من زبائن �إيران ،ومن بينهم ال�صني والهند
واليابان ،لكي يتمكنوا من �رشاء اخلام الإيراين.ونظرا لأن
�صادرات النفط ت�شكل نحو  %70من �إيرادات �إيران ،ف�إن
احلفاظ على عدد كاف من الناقالت لتخزين اخلام ونقله
�أمر بالغ الأهمية لطهران.
لكن بائعي الناقالت املحتملني يتوخون احلذر يف ظل
اجلولة اجلديدة من العقوبات ،بعد �إدراج �شبكة يونانية
على قائمة �سوداء .وكانت تلك ال�شبكة �ساعدت �إيران على
��شراء ناقالت يف ظل قيود كانت مفرو�ضة يف ال�سابق.
وقال م�صدر مالحي �إي��ران تبحث عن ناقالت ،لكن هذه
املرة �سيكون هذا �أ�صعب .فهناك تدقيق �أكرب كثري ًا والأمر
�سيحتاج وقتا �أطول».وتتجنب �رشكات الت�أمني الأوروبية
الناقالت الإيرانية ،بفعل ا�ضطرار �إيران لرفع علمها على
الناقالت بدال من علم دولة �أخرى مثل بنما ،يف الوقت
الذي تزداد فيه تعقيدات حماوالت �إيران لت�صدير اخلام
�إلى امل�شرتين الذين ا�ستثنتهم وا�شنطن من احلظر ب�شكل
م�ؤقت .و�إذا واجهت �إيران �صعوبات يف ت�صدير نفطها،
فقد يكون لذلك �أث��ر كبري .و�إل��ى جانب �أهمية النفط
مليزانيتها ،ت�شري تقديرات �إلى �إنتاج �إيراين بنحو 2.8
مليون برميل يومي ًا ،وهو ما يعادل �أكرث من  %9من �إنتاج
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول «�أوبك».

• اجتاه أسعار النفط منذ بداية العام

دفعت موجة من الأخبار الإيجابية
التي �سادت يف �أ�سواق النفط �إلى
ارتفاع الأ�سعار �إلى اعلى م�ستوياتها
منذ �أربعة �أ�شهر يف منت�صف �شهر
مار�س  .2019وح�سب تقرير كامكو
فقد جاءت تلك املكا�سب املتوا�صلة
على خلفية ا�ستمرار جهود خف�ض
االنتاج للدول الأع�ضاء مبنظمة الأوبك
وحلفائها بالإ�ضافة �إل��ى الرتاجع
املفاجئ يف خم��زون��ات النفط يف
ال��والي��ات املتحدة وال��ت��ي كانت
م�ؤخر ًا قد بلغت اعلى م�ستوياتها
منذ � 17شهر ًا.
كما تلقت الأ�سعار � ً
أي�ضا دعما نتيجة
لرتاجع انتاج النفط الأمريكي ،و�إن
ك��ان ب�شكل هام�شي بلغ � 100ألف
برميل يومي ًا على �أ�سا�س �أ�سبوعي
يف الأ�سبوع املنتهى يف  8مار�س
 2019وف ًقا لبيانات وكالة الطاقة
الدولية.
وتعد تلك هي املرة الأولى منذ �ستة

�أ�شهر التي يتم فيها خف�ض توقعات
الإن���ت���اج يف ال���والي���ات املتحدة
يف �أح��دث التقارير ال�صادرة عن
وكالة الطاقة الدولية على املدى
الق�صري .ووف ًقا للتقارير ،تواجه
جهات التنقيب عن النفط الأ�صغر
حجم ًا �صعوبة يف زي��ادة النفقات
الر�أ�سمالية ملوا�صلة �ضخ النفط
بينما ت�ستمر ال�رشكات الكربى يف
العمل بال هوادة.
من جهة اخرى ،تواجه كندا حالة
غري اعتيادية من الت�أخري يف بناء
خطوط الأن��اب��ي��ب بالإ�ضافة �إلى
القيود املفرو�ضة على الإنتاج من قبل
احلكومات املحلية باملقاطعات.
وق��ال التقرير« :على �صعيد �آخر،
ظل عر�ض اململكة املتحدة �ضعي ًفا
� ً
أي�ضا لل�شهر الثالث على التوايل
يف فرباير  2019على خلفية تراجع
الإنتاج ،يف حني ا�ستمرت الإمدادات
من فنزويال يف الرتاجع يف مار�س

 2019بعد انقطاع التيار الكهربائي
على م�ستوى البالد والذي ت�سبب يف
�شلل من�ش�آت �إنتاج النفط».
ووف ًقا لبع�ض التقديرات ،انخف�ض
�إنتاج البالد م�ؤق ًتا ب�أكرث من الن�صف
لي�صل �إلى  0.5مليون برميل يومي ًا
بعد انقطاع التيار الكهربائي يف
الوقت الذي كان يكافح فيه منقبي
النفط لت�شغيل الآب���ار واملرافق
الأخرى .هذا الو�ضع بالإ�ضافة �إلى
العقوبات امل�ستمرة املفرو�ضة على
�إيران والذي �أدى الى زيادة معاناتها
لإيجاد بديل لناقالت النفط القدمية،
�أدى الى دفع �إنتاج الأوبك من النفط
�إلى م�ستوى منخف�ض جديد.
وذكر تقرير �شهري �صادر عن وكالة
الطاقة الدولية ان تراجع الإنتاج
ب�صدارة فنزويال و�إيران �إلى جانب
قوة الطلب قد يدفع �سوق النفط �إلى
ت�سجيل عجز خالل الربع الثاين من
العام .2019

انخفاض مخزونات الخام األميركي
بنحو  3.9ماليين برميل

ا�ستمر اجت��اه �أ�سعار النفط يف
االرت��ف��اع خ�لال م��ار���س ،2019
و�أظهر مكا�سب ثابتة منذ بداية
العام و�أغلق قريب ًا من م�ستوى 70
دوالر ًا للربميل� .إال انه على الرغم
من ذل��ك ،ف��إن الأ�سعار مل ت�صل
بعد �إلى م�ستويات الذروة التي
�سجلتها يف اكتوبر .2018
و�أ�شار تقرير كامكو �إلى �أنه بعد
حتقيق مكا�سب بلغت  %7تقري ًبا
يف فرباير  ،2019ارتفعت �أ�سعار
العقود الفورية لنفط الأوب��ك
بن�سبة  %2ب��ح��ل��ول منت�صف
مار�س  .2019نتيجة لذلك ،كان
متو�سط الأ�سعار �إيجاب ًيا جلميع
درج��ات اخل��ام تقري ًبا مقارنةً
مب�ستويات يناير  .2019حيث
ارتفع متو�سط �أ�سعار خام الأوبك
بن�سبة  %8.7على �أ�سا�س �شهري
يف فرباير  ،2019فيما يعد �أكرب
م�ستويات النمو التي ي�سجلها منذ
نوفمرب  ،2017و�صو ًال �إلى 63.83
دوالر ًا للربميل .يف ح�ين كان
متو�سط منو �سعر النفط الكويتي
�أقوى م�سج ً
ال ارتفاعا بلغت ن�سبته
 %9حيث بلغ يف املتو�سط 64.0

•املعدل الشهري لسعر النفط لسلة أوبك ونسبة النمو

دوالر ًا للربميل ،بينما ارتفع
متو�سط مزيج خام برنت بن�سبة
 %7.7لي�صل �إل��ى  64.0دوالر ًا
للربميل.
وقال التقرير وفق ًا لأحدث التقارير
ال�صادرة عن ادارة معلومات الطاقة
الأم�يرك��ي��ة� ،شهدت خمزونات

ً
انخفا�ضا غري متوقع
النفط اخلام
بواقع  3.9ماليني برميل مبا ي�شري
�إلى تراجع الإنتاج مع ا�ستمرار
ت�شغيل امل�صايف بنف�س طاقتها
االنتاجية للأ�سبوع ال�سابق .وعلى
�صعيد توقعات الطاقة على املدى
الق�صري.

 1.43مليون برميل يومي ًا توقعات

نمو الطلب العالمي على النفط
ذكر تقرير كامكو �أنه يتوقع للطلب العاملي على
النفط يف العام � 2018أن يكون قد �سجل منو ًا مبعدل
 1.43مليون برميل يومي ًا ،مرتاجع ًا بواقع 0.04
مليون برميل يومي ًا مقارنة بالتوقعات ال�سابقة وذلك
يف ظل خف�ض التوقعات اخلا�صة باملناطق من داخل
وخارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
حيث مت تعديل الطلب للدول التابعة ملنظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية وخف�ضها بواقع  0.03مليار برميل
يومي ًا على خلفية تراجع الطلب �أكرث من املتوقع
للدول الأوروبية التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية و�آ�سيا واملحيط الهادئ يف الربع الأخري من
العام  .2018فهناك دول مثل �أملانيا وفرن�سا وتركيا

�شهدت تباط�ؤ ن�شاطها االقت�صادي �إلى جانب الظروف
املناخية الدافئة التي �أدت �إلى انخفا�ض متطلبات
النفط.
كما مت تعديل منو الطلب بالن�سبة ملنطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ التابعة ملنظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية وخف�ضها بواقع  0.01مليون برميل يومي ًا
نظرا النخفا�ض الطلب من جهة قطاع البرتوكيماويات
ً
يف كوريا اجلنوبية خالل الربع الأخ�ير من العام
 .2018وقد قابل تعديل تلك التوقعات جزئي ًا رفع
توقعات الطلب من جانب الدول الأمريكية التابعة
ملنظمة التعاون االقت�صادي والتنمية بواقع 0.01
مليون برميل يومي ًا.

