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ارتفاع المطابقة لمستوى قياسي بلغ %149

باركيندو :اجتماع «أوبك» في أبريل
الماضي حقق نجاح ًا باهراً

• الإنفاق على اال�ستك�شاف والإنتاج زاد بن�سبة  %8خالل عامي  2017و2018

ضرورة زيادة اإلنفاق على االستكشاف واإلنتاج

«أوبك» 11 :تريليون دوالر االستثمارات
المطلوبة في مشاريع المنبع والمصب
�أ����ض���اف ت��ق��ري��ر منظمة ال���دول
امل�����ص��درة ل��ل��ب�ترول «�أوب����ك» �أن
اال�ستثمارات املطلوبة يف م�شاريع
املنبع وامل�صب تقدر بنحو 11
تريليون دوالر يف الفرتة حتى عام
 2040م�شددا على ��ضرورة زيادة
الإنفاق على اال�ستك�شاف والإنتاج
الذي انخف�ض بن�سبة �ضخمة بلغت
 %27يف عامي  2015و 2016وزاد
فقط بن�سبة  %8خالل عامي 2017
و.2018
يف �سياق مت�صل ،نوه تقرير «�أوبك»
�إلى قول طارق املال وزير البرتول
امل�رصي �إن «�أوبك» حققت جناحات
وا���س��ع��ة يف ال��ف�ترة املا�ضية،
خا�صة على �صعيد التعاون مع
خ��ارج «�أوب����ك» ،م�شريا �إل��ى �أن
التعاون اجلديد له هدف وا�ضح
ومميز يخدم ك�لا م��ن املنتجني
وامل�ستهلكني على ال�سواء ،وال
ي�سعى فقط �إلى حتقيق اال�ستقرار،
بل �إلى فوائد اجتماعية واقت�صادية
�أو�سع نطاقا.
ونقل التقرير ت�أكيدات عن الوزير

امل����صري ب��دع��م ب��ل�اده جلهود
«�أوب����ك» للحفاظ على التوازن
يف ���س��وق ال��ن��ف��ط ،ال���ذي يفيد
ال�صناعة م��ن خ�لال ج��ذب مزيد
من اال�ستثمارات ،مع �ضمان �سعر
معقول وعادل للم�ستهلكني .م�شريا
�إلى �أن اجلميع يتقا�سم امل�س�ؤولية
ل�ضمان اال�ستقرار يف ال�سوق ،مبا
يف ذل��ك التحدي الأك�بر املتمثل
يف احل��ف��اظ على الأ���س��ع��ار داخل
�إط��ار منا�سب.وانتقل الإع�لان عن
الت�ضامن ال��دويل غري امل�سبوق
ب�ين املنتجني لتحقيق ت��وازن
الأ�سواق يف «دي�سمرب»  2016ب�سوق
النفط تدريجيا نحو اال�ستقرار
واال�ستدامة ،على �أ�سا�س �أن اجلميع
�سي�ستفيد من ال�سوق امل�ستقرة،
التي تعمل «�أوب���ك» حاليا على
حتقيقها.
وفيما يتعلق باال�ستثمار الأجنبي
املبا�رش يف م�رص ،نقل التقرير عن
الوزير امل�رصي �أن اال�ستثمارات
من قبل �رشكات النفط العاملية
يف التنقيب ع��ن النفط والغاز

وتطويرها يف احلقول املكت�شفة
ل��ل��ع��ام امل����ايل 2020/2019
م��ن املخطط �أن تتجاوز ع�رشة
مليارات دوالر.ونوه التقرير �إلى
�أن هذا الرقم يعك�س منو الأن�شطة
البرتولية وامل�شاريع املنفذة،
�إلى جانب كونها م�ؤ�رشا قويا على
ا�سرتاتيجية م�ؤثرة جلذب مزيد من
امل�ستثمرين ولت�شجيع ال�رشكات
العاملية العاملة يف م�رص على
�أن ت�ضخ م��زي��دا يف اال�ستثمار.
وذكر التقرير �أن م�شاريع �ضخمة
للطاقة تنفذها م�رص ب�شكل �إيجابي
لتوفري احتياجاتها من الطاقة من
خالل زيادة وتنويع موارد الطاقة
م��ن ال��وق��ود الأح��ف��وري وم�صادر
الطاقة املتجددة ،وت�شكيل مزيج
الطاقة املحلي املتوازن ،ومبا
يخدم خطط التو�سع والتطوير
يف جميع قطاعات الدولة مبا يف
ذلك ال�صناعة والكهرباء ،جنبا
�إلى جنب مع تعظيم موارد الطاقة
املنتجة حمليا ،كذلك دعم االكتفاء
الذاتي من الغاز الطبيعي.

• حممد باركيندو

• �أهمية االجتماع الـ  14للجنة الوزارية املعنية مبراقبة الإنتاج

رغم الهدوء الن�سبي الذي �سيطر على الأ�سواق
ب�سبب العطالت يف �أوروبا والواليات املتحدة،
�إال �أن �أ�سعار النفط اختتمت تعامالت الأ�سبوع
املا�ضي يف �أج��واء �إيجابية ،و�سط مكا�سب
�سعرية قيا�سية ،جتاوز فيها مزيج خام برنت
 72دوالرا للربميل مدفوعا من اتفاق خف�ض
الإنتاج الذي يقوده حتالف «�أوب��ك »+وت�أثري
العقوبات الأمريكية يف فنزويال و�إيران.
و�أكدت منظمة الدول امل�صدرة للبرتول «�أوبك»
�أهمية االجتماع الـ  14للجنة الوزارية املعنية
مبراقبة الإنتاج ،الذي يعقد يف مدينة جدة يف
الفرتة « 19 - 17مايو»  ،2019وي�سبقه اجتماع
للجنة الفنية امل�شرتك للمنتجني يف «�أوبك»
وخارجها.
وقال تقرير حديث ملنظمة �أوبك �إن هذه هي
املرة الثانية التي ت�ست�ضيف فيها ال�سعودية
اجتماع اللجنة الوزارية ،حيث كان االجتماع
الأول يف �« 20أبريل»  ،2018وحقق بالفعل
جناحا باهرا مع ارتفاع املطابقة �إلى م�ستوى
قيا�سي بلغ  %149م��ن قبل جميع ال��دول
امل�شاركة يف �إعالن التعاون.
و�أ�شار �إلى �أن اجتماع جدة العام املا�ضي
كان مبنزلة عالمة وا�ضحة على امل�شاركة
املتفانية للمنتجني لتحقيق اال�ستقرار
امل�ستدام يف �سوق النفط العاملية .الفتا �إلى
�أن اجتماع جدة املقبل �سي�ستكمل الإجراءات
الداعمة ال�ستقرار ال�سوق ،والنجاح الذي
حققه االج��ت��م��اع ال��ـ  13للجنة املراقبة

الوزارية امل�شرتكة ،الذي عقد يف العا�صمة
الأذرية باكو �أخريا.
وحول التفاهمات مع املنتجني الأمريكيني،
ذكر التقرير �أن حممد باركيندو الأمني العام
زار ال��والي��ات املتحدة ال�شهر املا�ضي،
كجزء من برنامج التوا�صل ال��دويل لدعم
احلوار ،وبناء الثقة مع جمموعة متنوعة من
�أ�صحاب امل�صلحة يف �صناعة النفط الأمريكية
والدولية .وبح�سب التقرير ،ف�إن عامل اليوم
يتطلب مزيدا من االنفتاح والتعاون مع كل
الأط���راف ،ولي�س مقبوال ما كان يحدث يف
املا�ضي من العمل يف �صوامع مغلقة لفرتة
طويلة جدا ،خا�صة يف ظل العوملة التي هي
�سمة �أ�سا�سية للمرحلة الراهنة يف ال�سوق
العاملية.ولفت التقرير �إل��ى �أن باركيندو
ذكر خالل مباحثاته املتعددة يف وا�شنطن،
�أن «�أوبك» �ست�ستمر يف التوا�صل مع �أ�صحاب
امل�صلحة يف جمال الطاقة يف جميع �أنحاء
العامل؛ لأن مزيدا من احل��وار �سي�ؤدي �إلى
مزيد من التفاهم .م�شريا �إل��ى �أن االنفتاح
اجلديد يتطلب دعم قنوات احل��وار وتعزيز
�أطر التعاون املتميزة ،خا�صة مع الواليات
املتحدة ،وهو الأمر الذي يركز عليه الأمني
العام لـ «�أوبك» منذ توليه مهام من�صبه يف
«�أغ�سط�س» .2016
ونوه التقرير �إلى �أن «�أوبك» �أ�صبحت بالفعل-
وعلى نحو متزايد -متوا�صلة ب�شكل جيد مع
�أطراف ال�صناعة يف الواليات املتحدة ،خا�صة

«العمانية للغاز المسال» تعلن سداد ديونها قبل موعدها المحدد
قالت ال�رشكة العمانية للغاز الطبيعي
امل�سال� ،أم�س� ،إنها �سوت جميع ت�سهيالتها
مع الدائنني ،والتي تبلغ قيمتها الإجمالية
ملياري دوالر ،قبل موعدها.
و�أ�ضافت ال�رشكة يف �سل�سلة تغريدات على
ح�سابها مبوقع تويرت� ،إنها �سددت جميع
ديونها االئتمانية والتي بلغت ملياري دوالر
�أمريكي قبل موعدها املحدد ،يف �إطار ال�سعي
الد�ؤوب خلف�ض التكاليف املالية وامل�ساهمة
يف تعزيز الت�صنيف االئتماين للبالد.
وقالت« :يظهر ذلك كفاءة عمليات ال�رشكات
الوطنية والقدرة على وفاء و�سداد ديونها».
وتابعت« :تنامت �صناعة الغاز الطبيعي
امل�سال يف ال�سلطنة وقطعت �شوط ًا كبري ًا،
لتنويع م�صادر الدخل الوطني .و�أ�صبحت
هذه ال�صناعة اليوم امل�ساهم الأول لالقت�صاد
الوطني بعد النفط».
وق��ال ح��ارب الكيتاين ،الرئي�س التنفيذي
لل�رشكة« :يعك�س هذا الإجناز موا�صلة رحلة
النجاح التي راف��ق��ت �إن�����ش��اء ال�رشكة منذ
الت�أ�سي�س ،ما يفتح �آفاق ًا �أرحب وفر�ص كبرية
لإن�شاء مزيد من امل�شاريع �أو تو�سعة هذا
اال�ستثمار الناجح يف قطاع الغاز الطبيعي من
قبل احلكومة وامل�ساهمني يف ال�سلطنة».
من جانبه� ،أو�ضح الدكتور حممد الرحمي،
وزير النفط والغاز رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة
العمانية للغاز الطبيعي امل�سال «يظهر الدفع
امل�سبق للديون من قبل ال�رشكة العمانية
للغاز الطبيعي امل�سال الثقة الكبرية يف
االقت�صاد العماين ،كما يعك�س متانة �صناعة
النفط والغاز يف ال�سلطنة وال��ذي ينم عن
البيئة اال�ستثمارية القوية واملحفزة جلميع
القطاعات االقت�صادية الواعدة يف ال�سلطنة».

«أرامكو» تستحوذ على حصة «شل» بمشروع
تكرير سعودي مقابل  631مليون دوالر
قالت �رشكة �أرامكو عمالق النفط
ال�سعودي �أم�س �إنها �ست�ستحوذ
ع��ل��ى ح�صة روي����ال دات�����ش �شل
البالغة  %50يف م�رشوع التكرير
ال�سعودي امل�شرتك «�سا�رسف»
مقابل  631مليون دوالر .وتقع
م�صفاة �سا�رسف يف مدينة اجلبيل
ال�صناعية بال�سعودية وتبلغ
طاقتها التكريرية � 305آالف برميل
يوميا.وقبل �أ�سبوع قالت �أرامكو،

• حممد الرحمي

بوالية �أوكالهوما هبطت مبقدار
 1.54مليون برميل.و�أظهرت
بيانات الإدارة �أن ا�ستهالك م�صايف
التكرير من اخلام تراجع � 22ألف
برميل يوميا ،وارتفعت معدالت
ت�شغيل امل�صايف  0.2نقطة مئوية.
وانخف�ضت خم��زون��ات البنزين
مبقدار  1.2مليون برميل ،يف
حني �أ�شارت توقعات املحللني

�أكرب منتج للخام يف العامل� ،إنها
جتري حمادثات ل�رشاء ح�صة يف
�أن�شطة التكرير والبرتوكيماويات
التابعة لريالين�س �أند�سرتيز
الهندية .وتلقت �رشكة «�أرامكو»،
طلبات فاقت قيمتها  100مليار
دوالر ل����شراء ب��اك��ورة �سنداتها
ال���دول���ي���ة؛ م���ا ي��ع��ك�����س �شهية
امل�ستثمرين الكبرية للح�صول على
�أوراق مالية عالية اجلودة.

«أدنوك» ُتصدر أول شحنة من فحم الكوك
من إنتاج اإلمارات

• مزيد من امل�شاريع يف قطاع الغاز الطبيعي ويف االطار حممد الرحمي

صادرات السعودية انخفضت  277ألف برميل يومي ًا في فبراير
�أظهرت بيانات ر�سمية �أن �صادرات
ال�سعودية انخف�ضت يف «فرباير»
� 277ألف برميل يوميا ،مقارنة
بال�شهر ال�سابق ،و�شحن �أكرب
م�صدر للنفط يف العامل 6.977
ماليني برميل يوميا ،انخفا�ضا
من  7.254ماليني يف «يناير».
و�أظهرت بيانات �إدارة معلومات
الطاقة الأمريكية �أن املخزونات
الأم�يرك��ي��ة انخف�ضت الأ�سبوع
املا�ضي مع تراجع الواردات ،يف
حني هبط خمزون البنزين ونواجت
ال��ت��ق��ط�ير .وه��ب��ط��ت خمزونات
اخل���ام  1.4م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل يف
الأ�سبوع املنتهي يف الثاين ع�رش
من «�أبريل» لت�صل �إلى 455.15
مليون برميل ،خمالفة توقعات
املحللني التي كانت ت�شري �إلى
زيادة قدرها  1.7مليون برميل.
وتراجع �صايف واردات الواليات
امل��ت��ح��دة م��ن اخل���ام الأ�سبوع
املا�ضي مبقدار � 659ألف برميل
يوميا �إل��ى  3.59ماليني برميل
يوميا.وذكرت �إدارة معلومات
الطاقة �أن خمزونات النفط اخلام
يف مركز الت�سليم يف كا�شينج

�رشكات النفط الكربى واملنتجني امل�ستقلني
ومراكز الفكر واملال وال�صناعة والتجارة.
و�شدد على �أن التفاهمات مع اجلانب الأمريكي
رك��زت على دور «�أوب��ك» يف امل�ساعدة على
حتقيق اال�ستقرار امل�ستدام يف �سوق النفط،
�إلى جانب �أهمية تطوير العالقة بني الواليات
املتحدة و«�أوبك» ب�شكل م�ستمر ،واال�ستمرار
يف ك�رس احلواجز بني اجلانبني.
ونقل التقرير عن باركيندو �أن لدى «�أوبك»
م�صلحة خا�صة يف تعزيز النمو االقت�صادي
امل�ستدام يف الواليات املتحدة ،م�شريا �إلى
عالقة ال�صداقة والتكاف�ؤ التي تربط «�أوبك»
والواليات املتحدة ،كما �أن وا�شنطن �ست�ستفيد
�أي�ضا من ازدهار «�أوب��ك» ،ويجب �أن ت�ساعد
جميع الأطرف يف حتقيق اال�ستقرار امل�ستدام
يف �سوق النفط.
و�أ�ضاف التقرير« :ندرك جمموعة متنوعة من
الفوائد االقت�صادية واالجتماعية التي جاءت
من اال�ستقرار امل�ستدام ل�سوق النفط ،وعندما
ننجح يف مهمتنا ف�إن هذا يفيد اجلميع �سواء
املنتجني �أو امل�ستهلكني يف الواليات املتحدة
وخارجها».
و�أو�ضح �أن طبيعة ثرواتنا مرتابطة ،وظهر
ذلك بو�ضوح يف �آخر تباط�ؤ يف �سوق الطاقة
العاملية بني عامي  2014و ،2016حيث كان
هذا الرتاجع مدمرا للدول الأع�ضاء يف «�أوبك»،
كما كان بالن�سبة للمنتجني الأمريكيني خا�صة
منتجي النفط املتو�سطني.

يف ا�ستطالع �إلى انخفا�ض قدره
 2.1مليون برميل.وتراجعت
خمزونات نواجت التقطري ،التي
ت�شمل الديزل وزي��ت التدفئة،
مبقدار � 362ألف برميل ،بينما
كانت التوقعات ت�شري �إلى هبوط
ق��دره � 846أل��ف برميل.خف�ضت
�رشكات الطاقة الأمريكية عدد
ح��ف��ارات النفط العاملة للمرة

الأول���ى يف ثالثة �أ�سابيع ،مع
ا�ستمرار انكما�ش التوقعات لنمو
الإن��ت��اج يف �أك�بر حقول النفط
ال�صخري يف الواليات املتحدة.
وقالت �رشكة بيكر هيوز خلدمات
الطاقة ،يف تقريرها الأ�سبوعي
ال��ذي يحظى مبتابعة وثيقة،
�إن �رشكات احلفر �أوقفت ت�شغيل
ثماين حفارات نفطية هذا الأ�سبوع

لينخف�ض العدد الإج��م��ايل �إلى
 .825وم���ا زال �إج��م��ايل عدد
ح���ف���ارات ال��ن��ف��ط الن�شطة يف
الواليات املتحدة ،وهو م�ؤ�رش
�أويل للإنتاج م�ستقبال� ،أعلى قليال
من م�ستواه قبل عام عندما كان
هناك  820حفارا قيد الت�شغيل.
وتراجع عدد احلفارات على مدار
الأ�شهر الأربعة املا�ضية وتباط�أ
منو الإنتاج يف برميان و�أحوا�ض
�أخرى رئي�سة للنفط ال�صخري،
مع هبوط �أ�سعار اخلام يف الربع
الأخري من العام املا�ضي ،وقيام
ع��دد كبري م��ن ��شرك��ات النفط
ال�����ص��خ��ري امل�ستقلة بخف�ض
الإنفاق ،يف مواجهة �ضغوط من
امل�ستثمرين للرتكيز على منو
الأرب��اح بدال من زيادة الإنتاج.
ووفقا لبيكر هيوز ،بلغ متو�سط
�إجمايل عدد حفارات النفط والغاز
الن�شطة يف الواليات املتحدة منذ
بداية العام احلايل  ،1039متجها
نحو ت�سجيل �أعلى متو�سط �سنوي
منذ  2014عندما بلغ ،1862
وتنتج معظم احل��ف��ارات النفط
والغاز كليهما.

�أعلنت �رشكة برتول �أبوظبي الوطنية «�أدنوك» عن حتميل وانطالق ال�شحنة
الأولى من �إنتاج دولة الإمارات من فحم الكوك املكل�س والبالغة  10500طن،
يف رحلتها �إلى ال�صني على ظهر ال�سفينة «لكي �أوهو» امل�ست�أجرة من «�أدنوك
للإمداد واخلدمات» ليتم تفريغها يف مدينة يانتاي بال�صني بحلول نهاية
�أبريل .2019
ومتثل هذه ال�شحنة التي مت حتميلها من قبل �رشكة «�أدنوك للتكرير»� ،إجناز ًا
مهم ًا لأدنوك يف توجهها للتوقف عن تكرير الزيوت الثقيلة.وميثل �إحدى
�أولوياتها منذ الإعالن للمرة الأولى عن «لوائح املنظمة البحرية الدولية
« »2020اخلا�صة بوقود النقل البحري منخف�ض الكربيت.وتهدف «لوائح
املنظمة البحرية الدولية � »2020إلى خف�ض م�ستويات االنبعاثات ال�ضارة
عن طريق التقليل ب�شكل كبري من حمتوى الكربيت يف الوقود البحري.
ومن املتوقع �أن يكون لـ «لوائح املنظمة البحرية الدولية  »2020ت�أثري
كبري على �صناعة تكرير النفط والنقل العاملية.وكانت �أدن��وك قد قامت
م�ؤخر ًا بتد�شني وحدة �أ�سود الكربون وفحم الأنود البرتويل بتكلفة مليارات
الدوالرات؛ ما مُيكنها من �إنتاج منتجات عالية القيمة ت�شمل هذه ال�شحنة من
فحم الكوك املكل�س.
وت�سعى لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة ،تُ ثبت �أدنوك ريادتها يف
الإدارة امل�س�ؤولة للبيئة من خالل امتالكها مل�صايف قادرة على �إيقاف �إنتاج
الزيوت الثقيلة.ومت م�ؤخر ًا تعيني بلو �أو�شن العاملية مع �شبكة ت�ضم نحو
 250موزع ًا و 300تاجر جتزئة من قِ بل �إن �أي �سي العاملية حللول االت�صاالت
كموزع رئي�سي لها يف الإمارات العربية املتحدة.

ترامب يهاجم سياسة «الفيدرالي»
في دعم أسعار الفائدة المنخفضة
وج��ه الرئي�س الأم�يرك��ي دونالد
ت��رام��ب غ�ضبه م��رة �أخ���رى نحو
االحتياطي الفيدرايل ،وذل��ك يف
�إطار موا�صلة دعمه ال�شديد لأ�سعار
الفائدة املنخف�ضة م�شري ًا �إلى �أن
م�ؤ�رشات البور�صة �أقل مبا يرتاوح
بني « � 5آالف �إلى � 10آالف» نقطة،
مما يجب �أن تكون عليه الآن ،ب�سبب
قرارات الفيدرايل .وح�سب تقرير
بنك الكويت الوطني �أ�ضاف الرئي�س
ترامب « الت�شديد الكمي قاتل ،كان
ينبغي القيام بالعك�س متام ًا».
وج��اءت تلك التعليقات بعد �أيام
من قيام رئي�س جمل�س االحتياطي
الفيدرايل جريوم باول بالت�رصيح
للم�رشعني ب�أن البنك املركزي لن
يت�أثر بال�ضغط ال�سيا�سي .ويف الوقت
احلا�رض ،يتوقع ال�سوق �إمكانية ت�صل
ن�سبتها �إلى  %51.9ل�صالح خف�ض
�أ�سعار الفائدة يف يناير من العام
املقبل.وعلىال�صعيدالتجاري،قامت
بروك�سل بن�رش قائمة وا�سعة من

املنتجات الأمريكية ،بدءا من البندق
وو�صو ًال �إلى اجلرارات ،قد تتعر�ض
لإج���راءات م�ضادة لفر�ض الر�سوم
اجلمركية رد ًا على الدعم احلكومي
ملجموعة بوينغ .وقامت املفو�ضية
الأوروبية بن�رش تلك امل�سودة يوم
الأربعاء بعد تلقي االحتاد الأوروبي
دعما من منظمة التجارة العاملية التي
ق�ضت يف حكمها النهائي ب�أن وا�شنطن
قد ف�شلت يف �إنهاء الإعفاء ال�رضيبي
غري القانوين ملجموعة بوينغ .كما
جاء ن�رش تلك القائمة بعد �أيام قليلة
من �إعالن الواليات املتحدة عن خطط
مماثلة ال�ستهداف ما ت�صل قيمته �إلى
 11مليار دوالر من منتجات االحتاد
الأوروبير ًداعلىدعماالحتادالأوروبي
ل�رشكة �صناعة الطائرات الأوروبية،
�إيربا�ص .ونظر ًا لتغطية امل�سودة
ال�صادرة عن بروك�سل ل�صادرات
�أمريكية بقيمة  20مليار دوالر� ،أكد
االحتاد الأوروبي على �أن �أي ردة فعل
�ستكون على نطاق �أ�ضيق.

