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برميل النفط الكويتي تراجع  71سنت ًا
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بلغ اإلجمالي نحو  8.15ماليين برميل

واردات اليابان النفطية من الكويت

سجلت أعلى مستوياتها في  8أشهر

• انخفا�ض �سعر برميل النفط الكويتي

انخف�ض �سعر برميل النفط الكويتي � 71سنتا يف تداوالت
�أول �أم�س ليبلغ  69.03دوالر ًا �أمريكي ًا مقابل 69.74
دوالر ًا للربميل يف تداوالت الأربعاء وفقا لل�سعر املعلن
من م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
ويف اال�سواق العاملية تراجعت �أ�سعار النفط للجل�سة
الثانية مع انخفا�ض خام برنت �أكرث عن م�ستوى 70

دوالرا بعد �أن �أظهرت البيانات يف الواليات املتحدة
ارتفاعا مفاجئا يف خم��زون��ات اخل��ام و�إنتاجا عند
م�ستوى قيا�سي .وتراجعت العقود الآجلة خلام برنت
ثالثة �سنتات �إلى  69.28دوالر ًا للربميل وانخف�ض خام
غرب تك�سا�س الو�سيط الأمريكي ثمانية �سنتات �إلى
 62.38دوالر ًا للربميل.

سعر سلة خامات «أوبك»
هبط إلى  68.76دوالراً للبرميل
ك�شفت منظمة البلدان امل�صدرة
للنفط «�أوبك» �أم�س ان �سعر �سلة
خاماتها تراجع اخلمي�س بواقع
� 36سنتا لي�ستقر عند 68.76
دوالر ًا للربميل مقابل 69.12
دوالر ًا يف تداوالت االربعاء
وذكرت ن�رشة وكالة انباء «�أوبك»
ان املعدل ال�سنوي ل�سعر ال�سلة
للعام املا�ضي كان  52.43دوالر ًا
للربميل .وت�ضم �سلة «اوب��ك»
ال��ت��ي تعد مرجعا يف م�ستوى
�سيا�سة االنتاج  14نوعا هي خام
«�صحارى» اجلزائري واالي��راين
الثقيل و«الب�صارة» العراقي وخام
الت�صدير الكويتي وخام «ال�سدر»
الليبي وخام «ب��وين» النيجريي
واخلام العربي اخلفيف ال�سعودي

واخلام الفنزويلي و«جريا�سول»
االنغويل و«اورينت» االكوادوري
وزاف�ي�رو «غينيا اال�ستوائية»
ورابي اخلفيف «الغابون» وخام
جينو «الكونغو« وخام «مربان»
الإماراتي .يذكر ان اتفاقا مربما
بني وزراء نفط منظمة «�أوب��ك»
ومنتجني م�ستقلني من خارجها
يق�ضي ب�أن تخف�ض «�أوبك» انتاجها
بواقع � 800ألف برميل يوميا اي
بن�سبة  %2.5من انتاج كل دولة
ع�ضو يف املنظمة .كما تقل�ص
ال��دول الـ 11من خ��ارج «�أوب��ك»
وفقا لالتفاق م�ستويات انتاجها
بواقع � 400ألف برميل يوميا اي
بن�سبة  %2من انتاج كل دولة
ع�ضو من خارج املنظمة.

«جازبروم نفط» تزيد إنتاج الخام
في كردستان

قالت جازبروم نفط الرو�سية �إنها تزيد طاقة الإنتاج يف حقل �رسقلة يف
�إقليم كرد�ستان العراق بن�سبة  %25عن طريق حفر بئر �إنتاج ثالثة.
وبلغ الإنتاج اليومي املرتاكم للحقل � 35ألف برميل .تعتزم جازبروم
نفط �إنتاج  1.2مليون طن يف حقل �رسقلة العام احلايل� ،ستكون ح�صتها
منها �أكرث من  0.5مليون طن.وت�شارك جازبروم نفط يف م�رشوعني يف
كرد�ستان العراق يف امتيازي �شاكال وكرميان .ويوجد حقل �رسقلة
يف امتياز كرميان .متلك جازبروم نفط  %40يف كرميان بينما حتوز
حكومة �إقليم كرد�ستان  %20ومتلك و�سرتن زاكرو�س الكندية .%40

ارتفاع واردات

الصين من الغاز

المسال األميركي
ق��ال م�س�ؤولون تنفيذيون يف
ت�شينيري �إنرجي� ،أكرب م�صدر
للغاز الطبيعي امل�سال يف
الواليات املتحدة� ،إن �شحنات
ال��غ��از امل�سال م��ن الواليات
املتحدة �إل��ى ال�صني �ستزيد
يف امل��دى الطويل بالرغم من
التوترات التجارية الراهنة.
وقال روبرت يف نائب الرئي�س
التنفيذي لل�رشكة على هام�ش
م��ؤمت��ر ال��غ��از امل�سال 2019
يف �شنغهاي «م��ن الوا�ضح �أن
جتارة الغاز امل�سال مع ال�صني
مازالت يف بدايتها لأن الغاز
امل�سال الأمريكي بد�أ للتو».
و�أ�ضاف «�سيزيد الغاز امل�سال
الأم�يرك��ي املتجه �إل��ى ال�صني
و�سيحدث ه��ذا ب�شكل طبيعي.
نفكر يف املدى الطويل والطلب
ال�صيني هو طويل الأمد».وقال
يف �إن ت�شينيري �سلمت � 62شحنة
من الغاز امل�سال لل�صني منذ
بد�أت الت�صدير للمرة الأولى يف
فرباير �شباط  .2016وك�شفت
بيانات تتبع ال�سفن من رفينيتيف
�أيكون ت�سليم ثالث �شحنات فقط
من الغاز امل�سال الأمريكي �إلى
ال�صني منذ بداية العام احلايل
مقارنة مع � 16شحنة يف الربع
الأول من العام املا�ضي.

اظهرت بيانات ر�سمية �صدرت �أم�س
ان واردات اليابان من النفط اخلام
الكويتي قفزت بن�سبة  %29.9خالل
فرباير املا�ضي على ا�سا�س �سنوي
لت�صل ال��ى  8.15ماليني برميل
م�سجلة بذلك �أعلى م�ستوياتها
خالل ثمانية �أ�شهر.
واو�ضحت البيانات التي ا�صدرتها
وكالة املوارد الطبيعية والطاقة
اليابانية يف تقرير اويل ان واردات
الدولة من النفط اخلام الكويتي
بلغت خالل فرباير املا�ضي نحو
� 291ألف برميل يوميا لرتتفع بذلك
للمرة الأولى خالل ثالثة �أ�شهر.
و�أ�شارت �إلى �أن هذا هو �أعلى معدل
ت�صل �إليه واردات اليابان اليومية
من النفط الكويتي منذ ابريل 2018
الذي بلغت خالله � 292ألف برميل
يوميا.
و�أ�ضافت ان الكويت كانت ثالث
�أك�بر م��زود لليابان للنفط خالل
ف�براي��ر  2019حيث ���ص��درت لها
 %9.4م��ن اج��م��ايل واردات��ه��ا من
النفط اخلام خالله.
وذكرت ان اجمايل واردات اليابان
من النفط اخلام ارتفع خالل فرباير
املا�ضي بن�سبة  %3.3على �أ�سا�س
�سنوي ال��ى  3.09ماليني برميل
يوميا م�سجال اول زيادة له خالل

• الكويت كانت ثالث �أكرب مزود لليابان للنفط خالل فرباير

�أربعة �أ�شهر .وقالت ان واردات
ال�رشق االو�سط �شكلت ن�سبة %90.1
م��ن اج��م��ايل واردات اليابان من
النفط خالل فرباير املا�ضي وذلك
بنمو ن�سبته  %2.7مقارنة بال�شهر
نف�سه من العام املا�ضي.
وا���س��ت��م��رت امل��م��ل��ك��ة العربية

العقود اآلجلة لخام برنت بلغت  69.24دوالراً للبرميل

أسعار النفط انخفضت بفعل المخاوف االقتصادية
انخف�ضت �أ�سعار النفط �أم�س مع
نزول خام برنت بعيدا عن م�ستوى
 70دوالرا للربميل ال���ذي بلغه
يف ال��ي��وم ال�سابق ،لكن عقود
اخلامني الرئي�سيني للنفط تتجه
�صوب حتقيق مكا�سب على �أ�سا�س
�أ�سبوعي نظرا لت�صاعد املخاطر
اجليو�سيا�سية.
ون��زل��ت ال��ع��ق��ود الآج���ل���ة خلام
برنت � 16سنتا �إلى  69.24دوالر ًا
للربميل ،بعد �أن الم�ست 70.03
دوالر ًا يف اجلل�سة ال�سابقة وهو
�أع��ل��ى م�ستوى منذ  12نوفمرب
وهبط خام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي �أربعة �سنتات للربميل
�إلى  62.06دوالر ًا بعد �أن بلغ �أعلى
م�ستوياته منذ ال�سابع من نوفمرب
عند  62.99دوالر يوم الأربعاء.
ويتجه خاما برنت وغرب تك�سا�س
الو�سيط �صوب حتقيق مكا�سب
للأ�سبوع الثاين واخلام�س على
الرتتيب.
وت�����ض��غ��ط امل���خ���اوف م��ن ت�أثر
ا�ستهالك الوقود �سلبا بفعل تباط�ؤ

االقت�صاد على الأ�سعار.وتقرتب
الواليات املتحدة وال�صني� ،أكرب
اقت�صادين يف العامل ،من �إنهاء
حمتمل لنزاعهما التجاري على
الرغم من ا�ستمرار بع�ض العراقيل.
وق��ال الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ترامب يوم اخلمي�س �إن اجلانبني
«يقرتبان جدا من �إب��رام �صفقة»،
على الرغم من �أن الواليات املتحدة
تظل مرتددة يف رفع ر�سوم جمركية
فر�ضتها على �سلع �صينية بقيمة
 250مليار دوالر تطلب ال�صني
�إزالتها.
وق���ال كومرت�س بنك يف مذكرة
�إن �أي تعطيالت حمتملة لإنتاج
النفط يف ليبيا «�ستزيد ب�شكل
ملحوظ ال�ضغط على ال�سعودية
لتعزيز �إم���دادات النفط جمددا،
مثلما فعلت يف اخلريف» .واتفقت
منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
«�أوب��ك» ومنتجون حلفاء لها مثل
رو�سيا على خف�ض الإنتاج مبقدار
 1.2مليون برميل يوميا هذا العام
لدعم الأ�سعار.

«أدنوك» للتوزيع تقر  650مليون دوالر
أرباح ًا لعام 2019
واف����ق م�ساهمو ��شرك��ة �أدن����وك
للتوزيع ،على �سيا�سة توزيعات
الأرباح لل�سنة املالية  2019بقيمة
 2.39مليار دره��م « 650مليون
دوالر» ،وه��و ما يعادل 0.1910
دره���م لل�سهم ،ويعك�س زي��ادة
بن�سبة  %63مقارنة بالعام .2018
ووفق ًا لل�سيا�سة اجلديدة ،التي
متت املوافقة عليها خالل اجتماع
اجلمعية العمومية لل�رشكة،
�ستكون توزيعات الأرب��اح لل�سنة
املالية  2020بقيمة  2.57مليار
دره��م « 700مليون دوالر» ،وهو
ما يعادل  0.2057درهم لل�سهم،
ويعك�س زيادة بن�سبة  %75مقارنة
بالعام .2018
وي�أتي �إج��راء تعديل على �سيا�سة
توزيع الأرباح لتتنا�سب مع الأداء
امل��ايل القوي ال��ذي قدمته �رشكة

�أدن��وك للتوزيع وو�ضعها املايل
امل�ستقر يف العام  ،2018بخالف
ثقة امل�ساهمني يف م�ستقبل منو
ال����شرك��ة وق��درت��ه��ا ع��ل��ى زي���ادة
ال��ت��دف��ق��ات امل��ال��ي��ة م�ستقبالً.
و�ست�ستمر �رشكة �أدن��وك للتوزيع
يف �سداد ن�صف الأرب��اح ال�سنوية
يف �شهر �أكتوبر من كل عام ،بينما
�سيتم دفع الن�صف الثاين يف �شهر
�أب��ري��ل م��ن ال��ع��ام ال��ت��ايل ،حيث
تعك�س ال�سيا�سة اجل��دي��دة ثقة
حاملي الأ�سهم يف ال�رشكة ،التي
ت�أتي مدعومة بالنمو امل�ستمر على
املدى الطويل وامليزانية العمومية
امل��م��ت��ازة وال��ت��دف��ق��ات املالية
القوية التي حققتها ال�رشكة من
خالل الأداء املايل اجليد يف العام
 ،2018حيث �سجلت ال�رشكة �صايف
رب��ح بقيمة  2.128مليار درهم،

«جولدمان ساكس»:

الطاقة النظيفة وتغير المناخ

يدعمان شركات النفط الكبرى

يرى بنك «جولدمان �ساك�س» �أن االجت��اه نحو التخل�ص من
الكربون يخلق عوائق �أمام دخول �رشكات جديدة �إلى �صناعة
النفط ،ما يجعل الالعبني الأ�سا�سيني يف �سوق اخلام �أكرث
ربحية .وقال مي�شيل ديال رئي�س جولدمان �ساك�س لأبحاث
امل��وارد الطبيعية يف �أوروب��ا وال�رشق الأو�سط وافريقيا يف
ت�رصيحات ملحطة «�سي�.إن.بي�.سي» الأمريكية� ،إن الدفع نحو
بيئة خالية من الكربون ودفع الأ�سواق نحو الت�أقلم مع تغري
املناخ ي�شدد الظروف املالية يف القطاع.
و�أ�ضاف« :تعمل هذه التدابري على �إعادة بناء احلواجز �أمام
الدخول يف �سوق النفط وتعيد توحيد هيكل ال�سوق الذي
فقدناه يف بداية الألفية اجلديدة».
وتابع ديال« :لذلك نحن ن�شهد �إعادة ت�شكيل الربحية العالية
التي كانت ت�ستمتع بها �رشكات النفط الكربى والتي فقدتها
بالكامل عندما كان يتم متويل اجلميع لبدء �أي م�رشوع يف
قطاع النفط والغاز».
وذكر م�س�ؤول «جولدمان �ساك�س» �أنهم ي�سمعون كثري ًا عن
ا�ستبدال الطلب على النفط بالكهرباء« ،ولكن الأمر ي�ستغرق
الكثري من الوقت ،ويف الوقت احلايل الطلب اليزال قوي ًا ب�شكل
خا�ص يف الأ�سواق النا�شئة امل�ستمرة يف �رشاء اخلام».

قطر ترفع سعر البيع الرسمي
للخام البحري في مارس

قال م�صدر مطلع �إن قطر حددت ب�أثر رجعي �سعر البيع الر�سمي خلامها البحري
يف �شحنات مار�س عند  67.55دوالر ًا للربميل ،بارتفاع  2.45دوالر للربميل عن
ال�شهر ال�سابق .ي�ضع ذلك فارق �سعر البيع الر�سمي للخام البحري القطري
عند � 62سنتا فوق الأ�سعار املعرو�ضة خلام دبي ،بزيادة ت�سعة �سنتات عنها
قبل �شهر .وحددت قطر �أي�ضا �سعر البيع الر�سمي خلامها الربي يف مار�س عند
 67.60دوالر ًا للربميل ،بارتفاع  2.20دوالر عن ال�شهر ال�سابق.

وهو ما يعك�س زيادة بن�سبة %18
عن العام .2017
كما وافق حاملو �أ�سهم �رشكة �أدنوك
للتوزيع على دفع الن�صف الثاين
والأخ�ي�ر م��ن ت��وزي��ع��ات الأرب���اح
لل�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2018بقيمة  735مليون
دره��م « 0.0588دره��م لل�سهم»،
حيث ت�ضاف هذه التوزيعات �إلى
التوزيعات الأول��ي��ة بقيمة 735
مليون درهم « 0.0588درهم لل�سهم»
التي مت دفعها يف �شهر �أكتوبر من
العام  ،2018وبذلك تبلغ قيمة
توزيعات الأرب���اح للعام 2018
مبلغ  1.47مليار درهم «0.1176
دره��م لل�سهم» ،وهو ما يتما�شى
مع التزامات �رشكة �أدنوك للتوزيع
جتاه م�ساهميها منذ الطرح الأويل
العام لأ�سهمها.

لبنان يوافق على طرح مزايدة
جديدة للتنقيب عن الغاز

افتتاح مشروع نقطة الربط الرئيسية

لتداول الغاز الطبيعي بين مصر واألردن

• طارق املال

ال�سعودية يف اح��ت�لال املرتبة
االولى بني الدول امل�صدرة للنفط
الى اليابان رغم تراجع �صادراتها
خالل فرباير املا�ضي بن�سبة %7.5
على ا�سا�س �سنوي الى  1.15مليون
برميل يوميا تليها دولة االمارات
العربية املتحدة يف املركز الثاين

باجمايل � 789أل��ف برميل يوميا
بزيادة ن�سبتها .%13.9
وجاءت قطر يف املرتبة الرابعة
باجمايل � 262ألف برميل يوميا
ف��ي��م��ا ح��ل��ت اي����ران يف املركز
اخل��ام�����س ب��اج��م��ايل � 135أل��ف
برميل يوميا.

افتتح طارق املال وزير البرتول
وال�ث�روة املعدنية امل�رصي
وهالة زوات��ي وزي��رة الطاقة
وال�ث�روة املعدنية الأردن��ي��ة
م�رشوع تطوير حمطة ال�ضواغط
الرئي�سية خلط الغاز الطبيعي
ب���الأردن مبدينة العقبة التي
تعد نقطة ال��رب��ط الرئي�سية
ل��ت��داول ال��غ��از الطبيعي بني
م�رص والأردن.
و�أو����ض���ح ب��ي��ان� ،أ���ص��درت��ه
وزارة ال��ب�ترول امل�رصية،
�أن امل��ح��ط��ة ت�شتمل ع��ل��ى 4
�ضواغط للغاز بنحو طاقة
�إجمالية ق�صوى  22ميغاوات.
واطلع الوزيران ،خالل جولة
تفقدية لهما باملوقع ،على
خدمات ت�شغيل خطوط الغاز
وكيفية متابعة نظام التحكم
واملراقبة «اال�سكادا» لت�شغيل
خ��ط ال��غ��از الطبيعي داخ��ل
اململكة الأردن��ي��ة بطول 450

كيلومرتا ومتابعة ال�ضغوط
والكميات ال�ستقبال الغاز
الطبيعي وتوزيعها لتزويد
حمطات الكهرباء والعمالء
ال�صناعيني بها.
و�أثنى الوزيران على التقنيات
الفنية احلديثة واملتطورة
التي ت�ستخدمها �رشكة «فجر»
الأردن��ي��ة امل�رصية ملتابعة
�أعمال الت�شغيل ل�ضمان حتقيق
ا�ستمرار الت�شغيل الآمن خلط
ال��غ��از الطبيعي باململكة.
و�أك���دا �أن ه��ن��اك العديد من
جم��االت التعاون امل�شرتكة
بني البلدين ميكن �أن ت�سهم
يف حتقيق نتائج �إيجابية
تعود بالنفع على اجلانبني،
و�أو�ضحا �أن الفرتة املقبلة
�ست�شهد مزيدا من الدعم لإعطاء
دفعة للم�رشوعات امل�شرتكة
التي متثل قاعدة انطالق لدعم
العالقات االقت�صادية بينهما.

قالت وزيرة الطاقة اللبنانية ندى
ب�ستاين �إن حكومة لبنان وافقت
على �إطالق مزايدة تراخي�ص الغاز
البحري الثانية .و�أ�ضافت �أن لبنان
حدد  31يناير  2020موعدا نهائيا
لتقدمي ال��ع��رو���ض .وظ��ل تطوير
م���وارد الطاقة البحرية طموحا
حموريا للحكومات املتعاقبة يف
لبنان الذي يواجه �أزمة �سيولة لكن
حالة اجلمود ال�سيا�سي ت�سببت يف
ت�أجيل ذلك لأعوام ف�ضال عن النزاع
مع �إ�رسائيل ب�ش�أن احلدود البحرية
يف نطاق بع�ض مناطق التنقيب.
وم���ن���ح ل��ب��ن��ان �أول ترخي�ص
للتنقيب ع��ن النفط وال��غ��از يف
البحر و�إنتاجهما العام املا�ضي
ل��ك��ون�����س��ورت��ي��وم ي�����ض��م ت��وت��ال
الفرن�سية و�إيني الإيطالية ونوفاتك
الرو�سية ،والذي ي�سعى حلفر �أول
بئر بنهاية العام احلايل.و�أو�صت
هيئة �إدارة قطاع البرتول احلكومية

ب ��إدراج  4مناطق بحرية للتنقيب
يف اجلولة الثانية من تراخي�ص
الغاز ،لكن وزيرة الطاقة مل تذكر
�إن كانت املوافقة �صدرت عليها
جميعا.
وت��ق��ع �إح���دى ال��رق��ع ال��ت��ي جرى
تخ�صي�صها يف �أول دورة لرتاخي�ص
ال��غ��از البحري ال��ع��ام املا�ضي
يف منطقة احل���دود البحرية مع
�إ��سرائ��ي��ل ،لكن الكون�سورتيوم
قال �إنه ال ينقب بالقرب من مياه
متنازع عليها.ويقع لبنان على
ح��و���ض ال�����ش��ام يف ��شرق البحر
املتو�سط حيث اكت�شفت حقول
بحرية كبرية للغاز منذ 2009
يف املياه القرب�صية وامل�رصية
والإ�رسائيلية.وحاول لبنان بدء
�أول عمليات التنقيب البحري يف
 2013لكن امل�شكالت ال�سيا�سية
املحلية ت�سببت يف ت�أجيل ذلك
حتى .2017

ارتفاع عدد منصات التنقيب
عن النفط والغاز حول العالم

قالت �رشكة «بيكر هيوز» �إن عدد من�صات التنقيب عن النفط والغاز
حول العامل -با�ستثناء �أمريكا وكندا -ارتفع مبقدار  12من�صة �إلى
 1039من�صة خالل مار�س ،ومبقدار  67من�صة عما كان عليه خالل
نف�س الفرتة من عام  ،2018وهو االرتفاع ال�شهري الثاين على
التوايل.و�أظهر تقرير �رشكة اخلدمات النفطية انخفا�ض عدد من�صات
التنقيب يف ال�رشق الأو�سط مبقدار  3من�صات �إلى  395من�صة على
�أ�سا�س �شهري ،ومبقدار من�صتني عما كان عليه خالل الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي.وعلى م�ستوى جميع �أنحاء العامل ،انخف�ض عدد
املن�صات مبقدار  93من�صة �إلى  2213من�صات على �أ�سا�س �شهري،
لكنه ارتفع مبقدار  34من�صة على �أ�سا�س �سنوي.

