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البيانات أظهرت التزام الكويت بمعدل يفوق نسبة % 100

األسواق تتفاءل بنتائج اجتماعات لجنة مراقبة اإلنتاج

الفاضل :ملتزمون بخفض إنتاجنا

محللون :أسعار الخام تواصل مكاسبها
خالل األسبوع الحالي

وفق اتفاق «أوبك»

• الفاضل مترئسا الوفد املشارك في االجتماع الـ  13للجنة الوزارية املشتركة ملراقبة خفض اإلنتاج

قال وزير النفط وزير الكهرباء واملاء الدكتور خالد
الفا�ضل �أم�س ان الكويت ملتزمة بخف�ض انتاجها من
النفط وفق اتفاق تخفي�ض االنتاج بني منظمة اوبك
والدول املنتجة للنفط من خارج املنظمة.
جاء ذلك يف ت�رصيح على هام�ش م�شاركته يف اجتماع
وزاري ملراقبة اتفاق خف�ض االنتاج بني اوبك واملنتجني
من خارجها.وا�ضاف الفا�ضل ان البيانات اظهرت ان
التزام الكويت جاء متوافقا مع م�ستوى التزام الدول
اخلليجية مبعدل يفوق ن�سبة .%100
وك��ان وزي��ر النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء �شارك يف
االجتماع الـ  13للجنة الوزارية امل�شرتكة ملراقبة
اتفاق خف�ض االنتاج بني منظمة الدول امل�صدرة للنفط

اوبك والدول املنتجة من خارجها.
وعقد الوزير الفا�ضل لقاءات ثنائية مع كل من وزيري
الطاقة ال�سعودي خالد الفالح ووزير الطاقة االماراتي
�سهيل املزروعي.
كما عقد لقاءات متفرقة مع االمني العام ملنظمة اوبك
حممد باركيندو ونائب رئي�س ال��وزراء وزي��ر النفط
العراقي ثامر الغ�ضبان ووزي��ر الطاقة االذربيجاين
برويز �شاهبازوف.وكانت الدول االع�ضاء يف اوبك ومن
خارجها اتفقت يف دي�سمرب عام  2018على خف�ض انتاج
النفط مبقدار  1.2مليون برميل يوميا ابتداء من يناير
 2019لوقف تراجع ا�سعار النفط وتقلي�ص املعرو�ض يف
اال�سواق العاملية.

تتلقى �أ�سعار النفط دعما كبريا من
حالة ال��ت��ف��ا�ؤل املحيطة باجتماع
اللجنة ال��وزاري��ة ملراقبة الإنتاج
يف العا�صمة الأذري��ة باكو ،وتوقع
املحللون �أن توا�صل �أ�سعار اخلام
مكا�سبها خالل الأ�سبوع احلايل بعد
�أ�سبوعني متتاليني من املكا�سب يف ظل
تخفي�ضات حتالف «�أوب��ك »+امل�ؤثرة
ب��الإي��ج��اب على ال�سوق ويف �ضوء
تراجع ملحوظ يف تخمة املعرو�ض
العاملي.
واعترب املحللون �أن ت�رصيحات خالد
الفالح وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة
املعدنية لدى و�صوله �إلى باكو تعك�س
الثقة ال�شديدة بخطة تعاون املنتجني
ورغبتهم يف تطوير ه��ذا التعاون
وارتفاع ن�سبة املطابقة لتخفي�ضات
الإنتاج حتى يتحقق التوازن املن�شود
يف ال�سوق ،الذي ي�صب يف م�صلحة كل
�أطراف ال�صناعة.
و�أ���ش��اد املحللون بالرتكيز على
ق�ضية اال�ستثمارات و�سبل �إيجاد بيئة
ا�ستثمارية �إيجابية وداعمة للم�ستثمرين
لت�أمني الإم����دادات ل�سنوات مقبلة،
الفتني �إلى ت�أكيد الوزير الفالح على
�أن ا�ستقرار ال�سوق هو مفتاح النجاح
و�أن التن�سيق بني «�أوبك »+بات �رضورة
ا�سرتاتيجية من �أج��ل م�ستقبل �أف�ضل
لل�صناعة.
ويف هذا الإط���ار� ،أو�ضح رو���س كيندي
الع�ضو املنتدب ل�رشكة «كيو �إت�ش
�آي» خلدمات الطاقة� ،أن �أ�سعار النفط
�ستوا�صل على الأرج��ح مكا�سبها بفعل
تخفي�ضات الإنتاج يف �أوبك وخارجها،

• تراجع ملحوظ في تخمة املعروض العاملي

حيث من املرجح �أن يك�شف اجتماع باكو
عن ارت��ف��اع يف م�ستوى املطابقة ،ما
يدعم معنويات ال�سوق ويزيل املخاوف
ال�سائدة �سابقا ب�ش�أن وفرة املعرو�ض.
و�أ�ضاف كيندي �أن ت�رصيحات الفالح
�سيكون لها مردود �إيجابي على ال�سوق،
خا�صة مع توقعه ب�أن تكون ن�سبة االلتزام
�أك�بر يف ال�شهرين احل��ايل واملقبل،
وبالتحديد بني دول خارج �أوبك وهو ما
ميهد لعقد اجتماع وزاري ناجح و�سهل
بني املنتجني يف فيينا يف �أبريل املقبل.
وم��ن جانبه ،يقول � ،أن���درو موري�س
مدير �رشكة «بويري» لال�ست�شارات� ،إن

«أوبك» تخفض اإلنتاج إلى 30.55

تحالف كويتي سعودي يفوز ببناء

مليون برميل يومي ًا في فبراير
�سجل �إنتاج منظمة الدول امل�صدرة
للنفط �أوب��ك املزيد من الرتاجع
لل�شهر الثاين على التوايل يف �إطار
التزامها بخف�ض الإنتاج الذي جرى
االت��ف��اق عليه مع كبار املنتجني
امل�ستقلني نهاية العام املا�ضي
للمحافظة على ت���وزان ال�سوق.
وبلغ معدل �إنتاج «�أوبك» خالل �شهر
فرباير املا�ضي نحو  30.55مليون
برميل يوميا برتاجع قدره � 220ألف
برميل مقارنة مع  30.8مليون برميل
يف يناير الذي �سبق ،وفقا لأحدث
الإح�صائيات ال�صادرة عن املنظمة.
وبذلك و�صل �إجمايل الرتاجع يف
�إن��ت��اج املنظمة منذ بداية العام
 2019نحو  1.04مليون برميل
نفط يوميا وهو �أكرب خف�ض ي�شهده

محطة طاقة شمسية في عمان

�أعلنت ال�رشكة العمانية ل�رشاء الطاقة واملياه فوز حتالف كويتي
�سعودي مبناق�صة لبناء حمطة للطاقة ال�شم�سية يف البالد تبلغ قيمتها
 400مليون دوالر.
ويتكون التحالف من �رشكة �أكوا باور ال�سعودية ،وم�ؤ�س�سة اخلليج
لال�ستثمار الكويتية ،و�رشكة م�شاريع الطاقة البديلة الكويتية.
وقالت ال�رشكة اململوكة بالكامل للحكومة العمانية ،يف بيان،
الأحد� ،إن امل�رشوع ي�ستهدف �إن�شاء ومتلك وت�شغيل حمطة لتوليد
الكهرباء بطاقة �إنتاجية تبلغ  500ميغاوات ،و�سي�سهم يف تزويد ما
يقدر بـ� 33ألف منزل بالكهرباء يف والية عربي ،والتقليل من انبعاثات
غاز ثاين �أك�سيد الكربون بنحو � 340ألف طن �سنويا ،ومن املقرر �أن
يبد�أ العمليات التجارية مطلع .2021وقال يعقوب الكيومي الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة� ،إن املناف�سة بني التحالفات للفوز بالعر�ض تعك�س
مدى ثقة املطورين الدوليني والإقليميني بقطاع الطاقة املتجددة يف
�سلطنة عمان .وقالت ال�رشكة �إن تر�سية املناق�صة متت ب�شكل م�رشوط
بعد �إجراء حتليل فني ومايل وقانوين للعرو�ض املقدمة.

الإنتاج منذ �إبرام اتفاقية املنظمة
يف دي�سمرب املا�ضي.
وجاء قرار تخفي�ض الإنتاج ل�ضبط
توازن ال�سوق النفطي وللحفاظ على
م�صالح املنتجني وامل�ستوردين،
خا�صة بعد تراجع حجم الطلب على
ه��ذه ال�سلعة اال�سرتاتيجية و�سط
توقعات م�ؤ�س�سات دولية بتباط�ؤ
منو االقت�صاد العاملي .وتف�صيال
�أظهرت حركة م�ؤ�رش �أ�سعار �سلة
نفوط «�أوبك» منذ بداية العام احلايل
موا�صلة نهجه ال�صاعد ،الأمر الذي
رفع من مكا�سبه �إلى  %12.1خالل
�شهري يناير وفرباير املا�ضيني،
حيث بلغ متو�سط �سعر الربميل
 63.83دوالر ًا مقارنة مع 56.94
دوالر ًا يف دي�سمرب من .2018

• إجمالي التراجع منذ بداية العام بلغ  1.04مليون برميل نفط

الغضبان :العراق يحرص على دعم أسعار النفط

• ثامر الغضبان

قال وزي��ر النفط العراقي ثامر الغ�ضبان� ،إن بالده
حتر�ص على دعم �أ�سعار النفط والعمل مع املنتجني
من داخل وخارج «�أوب��ك» على �إعادة التوازن للأ�سواق
العاملية من خالل ال�سيطرة على املعرو�ض النفطي.
جاء ذلك خالل م�شاركته 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 ،والذي يعقد يف العا�صمة الأذربيجانية
باكو.
وقال الغ�ضبان� ،إن هذا االجتماع ي�أتي يف �إطار حر�ص

الفالح« :أوبك» قد تلغي اجتماع أبريل
لكنها مستقرة على سياسة اإلنتاج

ق��ال خ��ال��د ال��ف��ال��ح وزي��ر
الطاقة ال�سعودي �أم�س �إن
منظمة ال��ب��ل��دان امل�صدرة
للبرتول �أوبك وحلفاءها من
خارج املنظمة بحاجة �إلى
�إعادة التفكري فيما �إذا كانت
هناك �رضورة لعقد اجتماع
يف �أب���ري���ل  ،م�ضيفا �أن
الواليات املتحدة ال متار�س
�ضغوطا لزيادة الإم��دادات.
و�أ�ضاف خالل اجتماع جلنة
املراقبة الوزارية امل�شرتكة
يف باكو عا�صمة �أذربيجان
«ل�سنا حت��ت �ضغط �سوى
• خالد الفالح
�ضغط ال�سوق ،طاملا ترتفع
م�ستويات املخزونات ونحن
بعيدون عن امل�ستويات العادية� ،سنظل على م�سار توجيه ال�سوق
نحو التوازن».وت�ضم جلنة املراقبة الوزارية امل�شرتكة �أكرب منتجي
النفط ال�سعودية ورو�سيا وتراقب �سوق النفط وم�ستويات االمتثال
لتخفي�ضات الإنتاج.
وقال «هناك توافق �أي�ضا على �أنه مهما حدث ،يجب �أن نبقى على امل�سار
حتى نهاية يونيو».وب�س�ؤاله عما �إذا كانت لديه معلومات عما �إذا
كانت الإدارة الأمريكية �ستمدد الإعفاءات التي منحتها مل�شرتي اخلام
الإيراين التي من املقرر �أن تنتهي يف مايو �أيار ،قال الفالح «حتى
نرى �أنها ت�رض بامل�ستهلكني ..حتى نرى الت�أثري على املخزونات..
لن نغري امل�سار».
ومن املقرر �أن يكون االجتماع املقبل ملنتجي النفط يف �أبريل بفيينا،
لكن الفالح قال �إن هذا رمبا ال يحدث.وقال «ما �سمعناه ...هو �أن
�أبريل �سيكون موعدا مبكرا جدا التخاذ �أي قرار يتعلق بالإنتاج للن�صف
الثاين».وقال «رمبا ال نلتقي يف �أبريل.
وقال الفالح �إنه على ثقة من �أن منتجي النفط يف منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول �أوب��ك وال�رشكاء من خارجها �سيبلغون م�ستوى
االمتثال الكامل للتخفي�ضات بل �سيتجاوزونه يف الأ�سابيع املقبلة.
وتابع �أن م�ستويات املخزون واال�ستثمارات النفطية هما العامالن
الأ�سا�سيان اللذان يوجهان حتركات جمموعة املنتجني.و�أ�ضاف �أن
تقديرات قطاع النفط تظهر احلاجة �إلى ا�ستثمارات بقيمة  11تريليون
دوالر على مدى العقدين املقبلني لتلبية منو الطلب على اخلام.

خطة املنتجني احلالية داعمة بالفعل
ال�ستعادة التوازن وتعايف الأ�سعار ب�شكل
�رسيع يف ال�سوق ،م�شريا �إلى ت�رصيحات
الأمني العام لأوبك ،التي �أكد فيها فاعلية
جهود املنتجني ،وبالتحديد فيما يخ�ص
عالج الفائ�ض يف م�ستوى املخزونات.
و�أ���ش��ار م��وري�����س �إل���ى �أن ق�ضية منو
اال�ستثمارات حتتل �أهمية كبرية من
مباحثات املنتجني ،خا�صة يف �ضوء
التحذيرات التي �أطلقها باركيندو يف باكو
من �أن اال�ستثمارات مل تتعاف بعد بال�شكل
امل�أمول من ت�أثري االنهيار احلاد ،الذي
وقع بني عامي  2014و ،2016منوها �إلى

�أن ق�ضية توازن العر�ض والطلب �ستحفز
بالت�أكيد على ع��ودة منو اال�ستثمارات
بال�شكل الذي يلبي تطلعات املنتجني
وامل�ستهلكني على ال�سواء.
ومن ناحيتها ،تقول  ،جوملريا رازيفا
كبرية املحللني يف املركز اال�سرتاتيجي
للطاقة يف �أذربيجان� ،إن ا�ست�ضافة
باكو الجتماع اللجنة الوزارية ملراقبة
الإنتاج هو دون �شك حدث مهم ويدعم
التقارب بني املنتجني كافة� ،سواء
يف �أوبك �أو خارجها ،م�شرية �إلى �أن
�أذربيجان ع�ضو فاعل يف �إعالن التعاون
بني املنتجني.

الدول املنتجة يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط «�أوبك»
ومن املت�ضامنني معها من خارجها على مراقبة قرار
خف�ض الإنتاج النفطي الذي مت اتخاذه قبل نهاية العام
املا�ضي والذي مت تطبيقه اعتبار ًا من يناير  2019وملدة
� 6أ�شهر.
و�أ���ض��اف الغ�ضبان �أن االجتماع يهدف �إل��ى مراجعة
التقارير التي تعدها اللجان املتخ�ص�صة واملنبثقة عن
اجتماعات املنتجني وذلك لغر�ض حتقيق التزام الأع�ضاء
بقرار خف�ض الإنتاج �إلى ن�سب متقدمة وال�سيطرة على
فائ�ض املعرو�ض النفطي ،والعمل على اتخاذ اخلطوات

املنا�سبة للحفاظ على الهدف الذي ر�سمته منظمة «�أوبك»
و�رشكا�ؤها وهو ا�ستقرار �أ�سواق النفط العاملية واحل�صول
على �أ�سعار من�صفة �سواء للمنتجني �أو امل�ستهلكني ،وهذا
ما ي�ؤدي �إلى تن�شيط االقت�صاد العاملي.
وتابع الغ�ضبان �أن العراق يلعب دور ًا مهم ًا يف تقريب
وجهات النظر بني املنتجني و�صو ًال �إلى حلول وقرارات
منطقية وواقعية ،و�أنه مل�س من خالل لقاءاته مع نظرائه
حر�صهم على ذلك .و�شدد وزير النفط على �أن قرار متديد
االتفاق �أو غري ذلك �سيتم بحثه خالل االجتماع املقبل يف
فيينا ال�شهر املقبل.

متداولو النفط :العقوبات األميركية تقود

الموجة المقبلة من ارتفاع األسعار

ل��دى م��ت��داويل النفط
ال����ذي����ن ي���راه���ن���ون
ع��ل��ى ارت��ف��اع �أ�سعار
اخل��ام بع�ض الأ�سباب
املنطقية القوية التي
ت��دع��و ل��ل��ت��ف��ا�ؤل يف
الوقت الراهن ،ومنها
العقوبات الأمريكية
على ���ص��ادرات �إي���ران
وفنزويال ،عالوة على
عدم اليقني ال�سيا�سي
يف اجل��زائ��ر.ل��ك��ن يف
ه���ذه احل���ال���ة ،ف����إن
املتداولني يراهنون
�ضد توجهات وا�شنطن،
ف��ق��د �أو�����ض����ح وزي���ر
اخل��ارج��ي��ة يف �إدارة
«دون���ال���د ت���رام���ب»،
«مايك بومبيو» خالل
م�ؤمتر «�أ�سبوع �سريا»
يف هيو�سنت �أن منو
• الواليات املتحدة استفادت من طفرة األعمال الصخرية
قدرات قطاع الطاقة يف
الواليات املتحدة �أ�صبح �أداة رئي�سية لل�سيا�سة اخلارجية �إلى الأ�سواق العاملية.
للبالد.
ولكن بع�ض املتداولني يرون �أن الإدارة الأمريكية بقيادة
وخالل حديث «بومبيو» يف امل�ؤمتر الذي عقد يف وقت «دونالد ترامب» ،تبالغ يف تقييم قدرة �سوق النفط الأو�سع
ً
�سابق هذا ال�شهر ويعد الأكرب من نوعه ل�صناعة النفط،
نطاقا ال�سوق العاملي على تعوي�ض نق�ص الإمدادات الناجت
بعث وزير اخلارجية الأمريكي بر�سالة مفادها �أن بالده ما عن فر�ض عقوبات على كل من طهران وكاراكا�س.
ً
�ضغوطا �إ�ضافية يف مايو عندما
زالت قادرة على جتاوز حتديات �إنتاج النفط دون الت�سبب وقد تواجه �صادرات �إيران
يف ارتفاع �أ�سعاره.
تراجع الواليات املتحدة الإعفاءات التي منحتها لبع�ض
وبالن�سبة ملتداويل النفط ،ف�إن ذلك ي�شكل فر�صة وتهديدا م�ستوردي النفط من طهران ،فيما تبدو �صادرات فنزويال
يف نف�س الوقت ،فقد جعلت �إدارة «ترامب» من انخفا�ض يف طريقها للرتاجع �أك�ثر مع احتمال ت�شديد وا�شنطن
ً
�أ�سعار النفط
هدفا رئي�س ًيا ل�سيا�ستها االقت�صادية ،حيث للعقوبات عالوة على �أزمة الطاقة التي تعانيها البالد.
ي�شكل ذل��ك
خطرا �إ�ضاف ًيا،
نوعا من �أن���واع الدعم ال�رسيع والوا�ضح واالحتجاجات املتوا�صلة يف اجلزائر ت�شكل
ً
ً
أمريكيني.
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وا�ستفادت الواليات املتحدة من طفرة الأعمال ال�صخرية �إلى �أوروبا ،وما زالت اال�ضطرابات ال�سيا�سية قائمة رغم
امل�ستمرة منذ عقد من الزمان ،والتي جعلتها البلد الأكرث �إعالن الرئي�س «عبد العزيز بوتفليقة» عدم تر�شحه لوالية
إنتاجا للنفط يف العامل مع قدرات متنامية لت�صدير اخلام خام�سة.
� ً

«لوك أويل» تتطلع للتنقيب
في اإلمارات

ق��ال وح��ي��د علي كبريوف
الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
النفط الرو�سية «لوك �أويل»،
�إن �رشكته تدر�س التنقيب
يف الإم������ارات ،وتو�سيع
وج��وده��ا يف �أذرب��ي��ج��ان،
وتتبنى �رشكة ل��وك �أوي��ل
ا�سرتاتيجية ت�ستهدف زيادة
ح�صتها م��ن �إن��ت��اج النفط
الأجنبي ،وقالت يف وقت
�سابق �إنها ت�ستهدف املزيد
م��ن امل�شاريع يف ال�رشق
الأو�سط ومنها الإمارات.
و«ل����وك �أوي����ل» ه��ي ثاين
• وحيد كبيروف
�أك�بر منتج رو�سي للنفط،
وقد بلغ �إنتاجها من اخلام يف - 2018با�ستثناء حقل غرب القرنة 2
ُ
طن.ونقل عن كبريوف ت�رصيحات �سابقة قال
العراقي 85.6 -مليون
فيها �إن �رشكته و�أرامكو ال�سعودية تبحثان �ضخ ا�ستثمارات م�شرتكة يف
دول ثالثة.وكانت «ليا�سكو» الوحدة التجارية التابعة ل�رشكة لوك
�أويك قد �أعلنت زيادة م�شرتياتها من اخلام ال�سعودي.
وتُ َعد الإمارات �سابع �أكرب منتج للنفط يف العامل ،ويوجد نحو  %96من
احتياطياتها يف �إمارة �أبوظبي ،وال تزال هناك �إمكانات غري م�ستك�شفة
وغري مطورة يف العديد من املكامن الغنية بالنفط والغاز؛ حيث تقع
يف واحد من �أكرب الأحوا�ض التي تزخر باملوارد الهيدروكربونية على
م�ستوى العامل.

روسيا :يجب التريث قبل اتخاذ قرار
بشأن تمديد خفض إنتاج النفط

قال �ألك�سندر نوفاك وزير
الطاقة الرو�سي �إنه يجب
االن��ت��ظ��ار وال�تري��ث فيما
يتعلق بتمديد اتفاقية
خف�ض الإن��ت��اج م��ع �أوب��ك
لأن ال�سوق �سجل توازن ًا
ه�ش ًا.وذكر �أول �أم�س �أن
الأ�سعار يف الوقت احلايل
مقبولة على كافة الأ�صعدة
�سواء بالن�سبة للم�ستهلكني
�أو املنتجني« ،ميكن �أن
ترى ذلك من خالل التقلب
املنخف�ض على نحو كبري
يف الوقت احلايل».
• ألكسندر نوفاك
و�أ�����ض����اف ن���وف���اك« :م��ن
املحتمل �أن نكون متوازنني
لكن ال نعرف ما ال��ذي �سيحدث بعد ذل��ك».و�أك��د وزي��ر الطاقة
الرو�سي على �أن حالة عدم اليقني مبا يف ذلك التقلبات يف الإنتاج
الفنزويلي يجعل من ال�صعب حتديد اخلطوات التي يجب �أن تتخذها
�أوبك وحلفا�ؤها يف الن�صف الثاين من العام حينما ينتهي االتفاق
احلايل.وبدءا من يناير املا�ضي �رشعت منظمة �أوبك ورو�سيا يف
ً
خف�ض الإنتاج النفطي مبقدار  1.2مليون برميل يومي ًا.ويف فرباير
املا�ضي خف�ضت منظمة �أوبك �إنتاجها مبقدار � 221ألف برميل يومي ًا.
و�شدد �ألك�سندر نوفاك على �أن رو�سيا تعتقد �أن القرار ب�ش�أن متديد
خف�ض الإنتاج يجب �أن ُيتخذ يف مايو �أو يونيو املقبل.

