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األسعار سجلت مكاسب بنسبة  % 20منذ بداية العام

تمكنت من المساعدة على معالجة االختالالت في السوق

«أوبك» :أسواق النفط تقاوم ضغوط تعثر
المفاوضات التجارية وشكوك االقتصاد

• خالد الفاضل

الفاضل :اللجنتان
الوزارية والفنية
لعبتا دورين
مهمين على مدار
عامين

وزراء :اللجنة الوزارية لـ«مراقبة اإلنتاج»

ستستمر في العمل بطريقة شفافة وشاملة
�أفاد التقرير ب�أن فنزويال ،التي
تتولى الرئا�سة احلالية ملنظمة
«�أوب����ك» ،تتطلع �إل���ى موا�صلة
العمل املمتاز وال���د�ؤوب ،الذي
قام به خالد الفالح وزير الطاقة
وال�صناعة وال�ثروة املعدنية يف
ال�سعودية و�سهيل املزروعي وزير
الطاقة يف الإم���ارات ،الرئي�سان
ال�سابقان للمنظمة يف العامني
املا�ضيني.ولفت �إلى تقدير رئا�سة
«�أوب��ك» لقيادة كل من ال�سعودية
ورو�سيا للجنة مراقبة الإنتاج،
عادا القيادة احلكيمة والتجربة
الوا�سعة ال تزاالن تدفعان العمل
القيم لهذه اللجنة ،م�شريا �إلى
�أن اللجنة الوزارية �ست�ستمر تعمل
بطريقة �شفافة و�شاملة.
و�أ�ضاف �أن «اللجنة الوزارية �أثبتت
�أنها من�صة تعاونية ومرنة وقابلة
للتكيف ،حيث متكنت من امل�ساعدة
على معاجلة االختالالت يف ال�سوق
وتتيح للمنتجني حتقيق �أه��داف
«�إع�ل�ان ال��ت��ع��اون» التاريخي».
وي����رى ال��ت��ق��ري��ر �أن ه���ذا ك��ان
وا�ضحا يف القرارات التي اتخذت
ب��الإج��م��اع يف دي�سمرب  2018يف
االجتماع  175للم�ؤمتر واالجتماع
ال��وزاري اخلام�س ملنظمة «�أوبك»

• سهيل املزروعي

وامل�ستقلني ،ب�ش�أن �ضبط الإنتاج
الطوعي مبقدار  1.2مليون برميل
يوميا خ�لال الن�صف الأول من
.2019
ونبه التقرير �إل��ى �أن م�ستويات
املطابقة العامة لهذه التعديالت
الطوعية اجلديدة للإنتاج حت�سنت
منذ بداية العام ،ومن املتوقع �أن
تتقدم يف الأ�شهر املقبلة ،م�شددا
على �أهمية �أن تظل جميع الدول
امل�شاركة ثابتة يف تركيزها على
التنفيذ الكامل ويف الوقت املنا�سب
للقرارات التي اتخذت يف دي�سمرب
.2018

• خالد الفالح

وبح�سب التقرير ،ف���إن «�أوب���ك»
تركز بالكامل على ميثاق التعاون
بني الدول املنتجة للنفط ،الذي
تغذيه الروح الإيجابية للم�ساواة
والإن�صاف وال�شفافية ،الفتا �إلى
�أن���ه كما ح��دث منذ ب��دء «�إع�ل�ان
التعاون» يف بداية عام  ،2017ف�إن
املنتجني بحاجة �إل��ى �أن يكونوا
مرنني وقابلني للتكيف وواقعيني،
ولي�س هناك �شك يف �أن امل�ستقبل
ميكن �أن ي�شهد حتقيق �أ�شياء عظيمة
للمنتجني معا متاما كما مت حتقيق
�أ�شياء رائعة على م��دار العامني
املا�ضيني �أو نحو ذلك.

• بارفيز شاهبازوف

ما زالت �أ�سعار النفط تقاوم �ضغوطا
م���ن خم����اوف ت��ع�ثر امل��ف��او���ض��ات
التجارية الأمريكية-ال�صينية ،التي
تثري ال�شكوك ح��ول �أداء االقت�صاد
العاملي ،وكانت الأ�سعار ك�سبت نحو
 % 20منذ بداية العام احلايل ،و0.8
 %خالل الأ�سبوع املا�ضي.وتت�صدر
جهود حتالف املنتجني يف «�أوبك»+
م�سببات تعايف الأ�سعار واق�تراب
ت��وازن العر�ض والطلب خا�صة مع
ا�ستمرار تباط�ؤ الإنتاج الأمريكي،
حيث تراجع عدد احلفارات للأ�سبوع
اخلام�س على التوايل يف م�ؤ�رش على
احتمال انكما�ش الإمدادات الأمريكية
ال��ت��ي تعد م�سببا رئي�سا لتخمة
املعرو�ض يف الأ�سواق.
يف هذا الإط��ار� ،أك��دت منظمة الدول
امل�صدرة للنفط «�أوبك» احلاجة �إلى
�إدراك �أن��ن��ا نعي�ش يف ع��امل �رسيع

التغري ب�سبب حقائق منو الطاقة
اجلديدة ،حيث نحتاج �إلى التطوير
امل�ستمر وتعزيز ثقل «�أوبك» من خالل
التعاون التاريخي ،مبا ي�سهم يف
تعزيز التوا�صل مع جميع �أ�صحاب
امل�صلحة.
و�أ�شار تقرير حديث للمنظمة الدولية
�إلى �أنه منذ بداية التعاون التاريخي
من �أجل ا�ستقرار �سوق النفط يف «يناير»
 2017التزمت ال��دول امل�شاركة يف
«�إعالن التعاون» باتفاقاتها الطوعية
وحققت جناحا ملحوظا.
ولفت �إلى �أن جميع �أطراف ال�صناعة
بحاجة �إل��ى �إدراك طبيعة ال�سوق
امل��ت��ط��ورة با�ستمرار واال�ستعداد
التخاذ الإج��راءات الالزمة ملوا�صلة
تقدمي الدعم الكامل لأه��داف «�إعالن
التعاون».
�أو���ض��ح التقرير نقال ع��ن الدكتور

خالد الفا�ضل وزير النفط الكويتي
ت�أكيده �أن اللجنتني الوزارية والفنية
ملراقبة الإنتاج لعبتا دورين مهمني
على مدار العامني املا�ضيني بدعم من
�أمانة «�أوبك» يف تقدمي حتليل مف�صل
ودقيق للغاية لظروف �أ�سواق النفط،
م��ا مكن ه��ذه املجموعة املتميزة
من تقدمي تو�صيات منا�سبة ل�ضمان
التنفيذ الناجح امل�ستمر «لإع�لان
التعاون».
و�أ�شار الوزير الكويتي �إلى �أن بالده
ملتزمة متاما بتنفيذ ح�صتها من
تعديالت الإنتاج املتفق عليها بني
الدول الـ 24يف « 7دي�سمرب» ،2018
معربا عن تطلعه �إلى اال�ستمرار يف
لعب دور بناء وقيادي.
ون����وه ال��ت��ق��ري��ر ب��ت ��أك��ي��د بارفيز
�شاهبازوف وزير الطاقة الأذربيجاين
��ضرورة �إج���راء مزيد من التن�سيق

بني �أع�ضاء «�أوبك» وغري الأع�ضاء يف
املنظمة فيما يتعلق بخف�ض الإنتاج
ال��ذي ميكن �أن يحقق نتائج �أف�ضل
و�أو�سع يف امل�ستقبل.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن �أذربيجان ال ت�صدر
كميات كبرية من النفط اخل��ام �إلى
ال�سوق العاملية ،ومع ذلك يتعزز
دورها املتوا�ضع من خالل حقيقة �أن
�أذربيجان تعمل من �أجل �ضمان �أمن
الطاقة يف املناطق املجاورة والقارة
الكربى ،وتعمل ك�رشيك موثوق فيما
يتعلق مب�شاريع الطاقة الوا�سعة
النطاق التي تنفذها بالتعاون مع
�رشكائها.و�أ�ضاف �أن��ه «مت بالفعل
قطع �شوط طويل من التعاون منذ
انطالق حتالف املنتجني «�أوب��ك»+
الذي ي�سهم على نحو جيد وقوي فى
حتقيق اال�ستقرار يف ال�سوق من خالل
تعديالت الإنتاج».

إنتاج «حوض بيرميان» سيرتفع إلى  5.4ماليين برميل يومي ًا بحلول 2023

شركات النفط الكبرى تسارع لالستفادة
من طفرة النفط الصخري
تقوم �رشكات النفط الكربى يف الواليات املتحدة ،بزيادة
تواجدها يف حو�ض  PERMIANالأكرب يف العامل الذي
من املتوقع �أن ينتج خم�سة ماليني و�أربعة مئة �ألف برميل
يوميا بحلول عام .2023وت�سارع �رشكات مثل  Exxonو
 Chevronو Royal Dutch Shellو BPلال�ستفادة من
طفرة النفط ال�صخري يف الواليات املتحدة ،على الرغم
من �أنها تدخل القطاع مت�أخرة عن املنتجني امل�ستقلني
الذين لعبوا دورا رياديا يف تطوير تقنيات احلفر.
وقد �أنفقت �رشكات النفط العاملية ع�رشة مليارات دوالر
منذ مطلع  2017ل�رشاء الأرا�ضي يف حو�ض بريميان الأكرب
يف العامل بح�سب �رشكة الأبحاث  ،Drillinginfoحيث
متتلك �رشكات النفط الكربى حاليا خم�سا و�سبعني من�صة
حفر يف حو�ض بريميان وهو ما يزيد بـ  %140عن عددها
يف  ،2017وتدير �رشكة �إك�سون  48من�صة منها وهي تعتزم
�إ�ضافة 7من�صات جديدة هذا العام.
وتو�سع ال�رشكات الكربى ي�أتي يف الوقت الذي يقوم فيه
املنتجون امل�ستقلون بالتخفيف من عمليات اال�ستك�شاف
وخف�ض امل��وظ��ف�ين وامل��ي��زان��ي��ات و���س��ط �ضغوط من
امل�ستثمرين لل�سيطرة على الإنفاق وزيادة العوائد.ومن
املتوقع �أن ينتج حو�ض بريميان  5.4ماليني برميل يوميا
بحلول عام � ،2023أي �أكرث من �أي ع�ضو واحد يف «�أوبك»
با�ستثاء ال�سعودية وقد بلغ الإنتاج هذا ال�شهر  4ماليني
برميل يوميا.

منتجو النفط يتطلعون لالنتهاء من مناقشاتهم
مشروع «ميثاق التعاون»
ذكر تقرير منظمة الدول امل�صدرة
للنفط «�أوبك» �أن املنتجني يتطلعون
�إلى االنتهاء قريبا من مناق�شاتهم
حول م�رشوع «ميثاق التعاون بني
الدول املنتجة للنفط» ومن خالل
ذلك �ستتم موا�صلة جهود احلفاظ
على ت��وازن ال�سوق يف �إط��ار �أكرث
متا�سكا.ونوه بت�أكيد �أذربيجان �أن
جتربة التعاون الوثيق يف �إعالن
التعاون لأكرث من عامني وكذلك
اجتاهات �سوق النفط العاملية
واحلقائق اجليو�سيا�سية تدل �أي�ضا
على �أن تعاون املنتجني �أمر ال غنى
عنه للتخفيف من املخاطر.
ونقل التقرير عن الوزير الأذري
ت�أكيده �أن حتالف «�أوبك »+من�صة
فعالة ت ��ؤث��ر يف ���س��وق الطاقة
العاملي ،الفتا �إل��ى قوله« :لقد
ر�أينا �آثار قراراتنا ووحدة هدفنا
ت�ضمن اتخاذ ال��ق��رارات الالزمة
لتحقيق ال��ت��وازن ب�ين العر�ض

والطلب من �أج��ل ا�ستقرار �أ�سعار
النفط» ،م�شريا �إل��ى �أن توفري
حتالف «�أوب���ك »+الدعم الوحيد
والقوي ل�سوق النفط العاملية
يف خمتلف الظروف.وعد التقرير
ت��ع��اون املنتجني �ضمن تن�سيق
«�أوب��ك »+يحدد الآفاق امل�ستقبلية
لل�صناعة ،و�أمناط التقدم يف �سوق
النفط العاملية وي��ع��زز فر�ص
ازدهار ال�صناعة.
و�أ�ضاف �أن «اجلميع ي�شهد حاليا
ديناميكية �إيجابية يف �أ�سعار
النفط ،حيث متكن املنتجون من
جتنب االنخفا�ض يف �أ�سعار اخلام
الذي طر�أ منذ «�أكتوبر» من العام
املا�ضي» ،م�شريا �إلى قول وزير
الطاقة الأذربيجاين «�إن هذا هو
جناحنا امل�شرتك ،وعلينا �أن نعمل
�أك�ثر للحفاظ على �إجنازاتنا»،
الفتا �إلى �أهمية التحليل امل�ستمر
للو�ضع احل��ايل لل�سوق لو�ضع

توقعات دقيقة للم�ستقبل.
وذكر الوزير الأذري �أن بالده ت�ستعد
من الآن ف�صاعدا ملوا�صلة دعم
اجلهود الرامية �إلى حتقيق التوازن
يف �سوق النفط العاملي.
من جانب �آخر ،نوه التقرير بت�أكيد
مانويل فرنانديز وزي��ر النفط
الفنزويلي ورئي�س م�ؤمتر «�أوبك» يف
الدورة احلالية �أن الفرتة الراهنة
هي وق��ت حافل ودقيق بالن�سبة
�إلى فنزويال ،حيث تخ�ضع البالد
للح�صار ب�سبب العقوبات واحلرب
االقت�صادية �ضد �شعبها.
و�أ�ضاف التقرير �أن «فنزويال طالبت
بدعم املجتمع ال��دويل وم�ساندة
�أع�ضاء «�أوب��ك» وغري الأع�ضاء يف
املنظمة حل��ل ه��ذه ال�صعوبات
من خالل حوار مفتوح ونزيه ،ما
�سي�ساعد بدوره على �إعادة اال�ستقرار
وحتقيق مزيد من ال�صالبة والنمو
يف قطاع فنزويال النفطي».

لشراء النفط اإليراني

• شركات النفط العاملية أنفقت  10مليارات دوالر منذ 2017

الرمحي :عمان ستشارك في مشروع مصفاة
على الساحل الجنوبي لسريالنكا
ق��ال وزي���ر النفط ال��ع��م��اين حممد
الرحمي �أم�س �إنه �سعيد بامل�شاركة
يف م�رشوع م�صفاة مزمع على ال�ساحل
اجل��ن��وب��ي ل����سري�لان��ك��ا يف م�ؤ�رش
على �أن خطط ال�سلطنة للم�شاركة
بامل�رشوع رمب��ا ع��ادت مل�سارها.
ت�أتي ت�رصيحات الوزير بعد �أن نفى
م�س�ؤول عماين الأ�سبوع املا�ضي �أن
تكون ال�سلطنة وافقت على اال�ستثمار
يف امل�رشوع.
وان�����ض��م ال��وزي��ر لرئي�س وزراء
�رسيالنكا رانيل ويكرم�سينغ لو�ضع
حجر �أ�سا�س امل�صفاة التي تتكلف
 3.85مليار دوالر وقد ت�صبح �أكرب
ا�ستثمار �أجنبي مبا�رش يف البلد.

لمواصلة جهود الحفاظ على توازن السوق

اليابان تسعى لتمديد اإلعفاء األميركي

تعتزم تملك  % 30بتكلفة  1.4مليار دوالر

ويف ال��ب��داي��ة ق��ال��ت كولومبو �إن
وزارة النفط العمانية تعتزم متلك
 % 30يف امل�صفاة التي �ستقام قرب
ميناء يتكلف  1.4مليار دوالر يف
هامبانتوتا وت�سيطر عليه �رشكة
ت�شاينا مر�شنت�س بورت هولدينغز.
وجم��م��وع��ة �أك�����ورد ال��ت��ي مقرها
الهند هي امل�ستثمر الرئي�سي يف
م�رشوع امل�صفاة من خالل كيان يف
�سنغافورة خا�ضع ل�سيطرتها.وقال
ويكرم�سينغ «لدينا ا�ستثمار �صيني
وا�ستثمارات هندية واهتمام عماين
باال�ستثمار واهتمام باال�ستثمار من
عدة دول �أخ���رى ...وهو ما يظهر
�أن هامبانتوتا �ست�صبح منطقة

• «أوبك» تركز بالكامل على ميثاق التعاون

ا�ستثمارات متعددة اجلن�سيات».
وقال م�س�ؤول �رسيالنكي كبري رف�ض
ن�رش ا�سمه لأنه غري خمول بالتحدث
لو�سائل االع�لام يف ت�رصيحات �إن
عمان التزمت باال�ستثمار يف امل�صفاة
ولن يكون هناك تراجع .لكن الأ�سبوع
املا�ضي ق��ال �سليم ال��ع��ويف وكيل
وزارة النفط والغاز يف عمان« :لي�س
هناك �أح��د على ه��ذا اجل��ان��ب» على
دراية بذلك اال�ستثمار.وقال جمل�س
اال�ستثمار يف �رسيالنكا الأ�سبوع
املا�ضي �إن كيانا �آخر يف عمان ،هو
�رشكة عمان للتجارة الدولية ،م�ستعد
لتوريد احتياجات امل�صفاة من اللقيم
وت�سويق منتجاتها النفطية.

قال رئي�س جمعية البرتول اليابانية تاكا�شي ت�سوكيوكا
�أول �أم�س �إن م�صايف النفط وامل�ستوردين اليابانيني
للنفط،ي�سعون �إل��ى متديد الإع��ف��اء من العقوبات
الأمريكية على النفط الإيراين ملوا�صلة �رشاء اخلام من
طهران.
و�أ�ضاف ت�سوكيوكا ل�صحيفة «ت��ودي» اليابانية �أن
م�ستوردي النفط واحلكومة اليابانية يجريان حمادثات
مع الواليات املتحدة ملوا�صلة الإعفاء ل�رشاء النفط،
م�شري ًا �إلى �أن اجلمعية تدعم جهود احلكومة للح�صول
على �إعفاء بعد انتهاء مدة الإعفاء احلالية نهاية �شهر
�إبريل ل�رشاء النفط من �إيران.ونقل تقرير �صادر عن
وزارة اخلارجية اليابانية وفق ًا للوكالة ذاتها� ،أن
م�س�ؤولني يابانيني ونظراءهم الأمريكيني اجتمعوا
يف وا�شنطن الأ�سبوع املا�ضي ،وتباحثوا حول هذا
املو�ضوع.وقالت م�صادر من وزارة ال�صناعة اليابانية،
�إن امل�س�ؤولني اليابانيني �أكدوا �أن فر�ض احلظر يجب
�أال ي�ؤثر على ا�ستقرار �إمدادات الطاقة وتعطيل امل�صايف
اليابانية.و�أعادت الواليات املتحدة فر�ض العقوبات

يف نوفمرب  ،بعد االن�سحاب من االتفاق النووي املربم
عام  .2015و�أ ّدت هذه العقوبات �إلى خف�ض �صادرات
النفط الإيراين �إلى الن�صف.
ومن املرجح �أن جتدد الواليات املتحدة الإعفاءات من
العقوبات يف مايو ملعظم الدول التي ت�شرتي اخلام
الإيراين مبا يف ذلك ال�صني والهند وهما �أكرب م�شرتيني،
مقابل تعهدات بخف�ض الواردات �إلى �أقل من مليون برميل
يومي ًا ،مع ترجيح حرمان الدول التي مل ت�شرت النفط
من �إيران �أخري ًا ،من الإعفاءات.
و�إلى جانب ال�صني والهند واليابان� ،أعطت وا�شنطن
ال�ضوء الأخ�رض لكوريا اجلنوبية وتايوان وتركيا
و�إيطاليا واليونان لال�ستمرار يف �رشاء النفط الإيراين،
على الرغم من �أنه من غري الوا�ضح ما �إذا كان �سيتم
جتديد هذه اال�ستثناءات عندما ينتهي �أجلها يف مايو
املقبل.وكانت �أمريكا قد هددت بخف�ض �صادرات النفط
الإيراين �إلى �صفر ،ويف املقابل قالت طهران �إن لديها
و�سائل ملوا�صلة مبيعات نفطها .وبد�أ م�ستوردون كبار
االبتعاد عن ا�سترياد النفط الإيراين.

«االستثمارات العامة» السعودي ينفذ
مع شركائه مشروع ًا للطاقة الشمسية

• محمد الرمحي

وقعت وزارة الطاقة ال�سعودية
م��ذك��رة تفاهم م��ع هيئة تطوير
منطقة مكة املكرمة لإقامة م�رشوع
الفي�صلية للطاقة ال�شم�سية بقدرة
 2600ميغاواط.و�أ�شارت وزارة
الطاقة �إلى �أن امل�رشوع يهدف �إلى
مواكبة الزيادة املتوقعة يف عدد
ال�سكان واحلجاج واملعتمرين،

وب��ال��ت��ايل زي����ادة ال��ط��ل��ب على
الكهرباء والطاقة النظيفة .و�سيتم
تنفيذ امل�رشوع على مراحل ،منها
 600ميغاوات �سيطرحها مكتب
تطوير م�شاريع الطاقة املتجددة
يف مناف�سة عامة.
و�سيقوم �صندوق اال�ستثمارات
العامة و��شرك��ا�ؤه بتنفيذ �ألفي

ميغاواط ب�شكل مبا�رش .وبالإعالن
عن هذا امل�رشوع ،يرتفع حجم
م�شاريع الطاقة املتجددة التي
�أعلنت عنها ال�سعودية حتى الآن
�إلى  4800ميغاواط ،علما ب�أنها
تهدف للو�صول بالطاقة املتجددة
�إل��ى قرابة الـ � 60أل��ف ميغاواط
بحلول العام .2030

