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أكبرها مصفاة الزور المحتمل بدء أعمالها في 2020

توقعات بإضافة «البترول الكويتية»
ٍ
مصاف جديدة حتى 2023
3

توقع محُ لل النفط والغاز يف «غلوبل دات��ا» ديبيان
ت�شاكرابورتي �أن تُ �ضيف �رشكة البرتول الكويتية 3
ٍ
م�صاف جديدة خالل الفرتة بني عامي  2019و.2023
وبح�سب موقع هايدروكربون �إجننرينغ ،قال املحلل
ت�شاكرابورتي �إن «امل�صايف اجلديدة من بينها و�أكربها
م�صفاة ال��زور املتوقع �أن تبد�أ عملياتها يف .»2020
و�أو�ضح ت�شاكرابورتي �أن الطاقة التكريرية مل�صفاة
الزور ،والتي تعمل بنظام التك�سري ،يتوقع �أن تبلغ
� 615ألف برميل يومي ًا.
وبح�سب تقرير ل�رشكة غلوبل داتا ،ف�إن م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية �ست�ساهم بنحو  % 5يف منو ق��درة وحدات
تقطري اخلام العاملية « »CDUمن �إجمايل م�شاريع
التقطري ُ
املخطط لها واملعلن عنها كم�رشوعات جديدة

حتى  .2023ووفق ًا للتقرير ،فمن املتوقع �أن تت�صدر
«البرتول الكويتية» �إ�ضافات وحدات التقطري العاملية
من خالل بناء طاقة تقطري جديدة تبلغ � 830ألف برميل
يومي ًا بحلول عام  2023من بني امل�شاريع ُ
املخطط لها
واملوافق عليها.
وت�ضطلع امل�ؤ�س�سة اململوكة بالكامل للدولة مبهام
�إدارة منتجات الهيدروكربون داخل الكويت وخارجها،
ور�سم التوجهات اال�سرتاتيجية لأن�شطة ت�سويق وبيع
ونقل املنتجات البرتولية اخلام واملكررة �إلى الأ�سواق
العاملية الرئي�سية .وت�ساهم امل�ؤ�س�سة من خالل
جزء حيوي ًا
�رشكاتها التابعة العمالقة وباعتبارها
ً
من ال�سل�سلة العاملية ل�صناعة تزويد الطاقة ،يف �سد
حاجات العامل امللحة من منتجات النفط والغاز.

«أوبك» :أساسيات السوق النفطي قوية

رغم استمرار مخاطر االقتصاد العالمي
يف الوقت الذي ت�سجل فيه �أ�سعار
النفط مكا�سب �أ�سبوعية قوية يف
ختام �أ�سبوع م�ضطرب ،ترى منظمة
«�أوبك» �أن �أ�سا�سيات ال�سوق النفطي
تظل قوية ،رغم ا�ستمرار خماطر،
التي تواجه منو االقت�صاد العاملي.
وعلى مدار الأ�سبوع �صعد خام مزيج
برنت  ،% 6.7حمققا �أكرب مكا�سبه
منذ «يناير» املا�ضي ،وزاد غرب
تك�سا�س الو�سيط  ،% 5.9وهي �أكرب
مكا�سبه منذ «يونيو» املا�ضي.
وا�ستمرت حالة التقلبات ال�سعرية
جراء حالة الرتقب والتخوف حيال
ت�صاعد وترية املخاطر اجليو�سيا�سية
يف ال�رشق الأو���س��ط ،والتي تعطل
ا�ستقرار وتوازن �سوق النفط .يف هذا
الإطار� ،أبرزت منظمة الدول امل�صدرة
للبرتول «�أوبك» ت�رصيحات امللياردير
العاملي بيل غيت�س لو�سائل �إعالم
عاملية ب�أن �سحب اال�ستثمارات من
الوقود الأحفوري لي�س احلل ملكافحة
التغري املناخي ،م�ضيفا �أنه بدال من
هذا التوجه ،ف�إنه من الأف�ضل الرتكيز
على التقنيات احل��دي��ث��ة وتطوير
منظومة العمل يف �رشكات الطاقة
باعتبارها �أكرث الطرق فعالية لتقليل
انبعاثات الكربون.
وقال تقرير حديث ملنظمة «�أوبك»
�إن �سحب اال�ستثمارات لن ي�ؤدي
�إل���ى انخفا�ض االن��ب��ع��اث��ات �إل��ى

«ساكسو بنك»  :هجمات «أرامكو» رفعت
أسعار النفط إلى  65دوالراً للبرميل

�سلّة م��ن ال�سلع الأ�سا�سية يف قطاعات
قال رئي�س ا�سرتاتيجية ال�سلع لدى �ساك�سو
الطاقة واملعادن والزراعة  -ب�شكل كبري
بنك �أويل هان�سن بعد �أ�سبوع حافل بالأحداث
للمرة الأولى منذ �أربعة �أ�سابيع .و�أدت هذه
الدراماتيكية ،ارتفعت �أ�سعار العقود
املخاوف اجليو�سيا�سية �إلى ارتفاع �أ�سعار
الآجلة خلام برنت �إل��ى �أعلى م�ستوياتها
النفط اخلام والذهب لتعوي�ض اخل�سائر
قبل �أن ترتاجع جراء ا�ستمرار خماوف النمو
املذكورة بني املعادن ال�صناعية وبع�ض
والطلب .وارتفعت �أ�سعار الذهب �ضمن
العقود الزراعية الآجلة .وا�ست�أنفت �أ�سعار
نطاق هو الأ�ضيق منذ �شهرين بالرغم من
الكاكاو ارتفاعها يف �سبتمرب جراء م�ؤ�رشات
تزايد املخاطر اجليو�سيا�سية ،والتخفي�ض
انخفا�ض العر�ض من �ساحل العاج وغانا.
الثاين لأ�سعار الفائدة الأمريكية يف هذه
حيث �أدى ّ
تف�شي مر�ض انتفاخ الفروع املميت
الدورة ،وتراجع �أ�سعار الدوالر .وا�ستقطب
يف غانا �إلى تراجع معدالت الإنتاج ،ال �سيما
امل�ستوى املنخف�ض للمحادثات التجارية
مع خماوف ال�سوق من انت�شار املر�ض �إلى
بني الواليات املتحدة الأمريكية وال�صني
�ساحل العاج.
قدر ًا كبري ًا من االهتمام يف ال�سوق التي ت�أمل
• أولي هانسن
وعادت �أ�سعار النفط املتقلبة �أ�ص ً
ال لالرتفاع
حتقيق انفراج عند ا�ستئناف املفاو�ضات
ب�شكل كبري  -ورمبا م�ؤقت  -هذا الأ�سبوع
رفيعة امل�ستوى ال�شهر املقبل.
تعر�ضت لها من�ش�آت تابعة ل�رشكة
التي
الهجمات
�راء
�
ج
احلرب
أن
�
والتنمية
االقت�صادي
واعتربت منظمة التعاون
ّ
التجارية التي م�ضى من عمرها عام ،هي ال�سبب الرئي�سي �أرامكو ال�سعودية العمالقة لإنتاج النفط يف خري�ص وبقيق،
خلف�ض توقعات النمو العاملي مرة �أخ��رى يف عامي  2019و�أدت �إلى تخفي�ض م�ؤقت حلجم العر�ض العاملي بن�سبة .%5
و .2020و�أ�شارت املنظمة �إلى تراجع زخم النمو العاملي نحو ولعدة �أيام� ،أدت حالة عدم اليقني �إلى �إحداث تقلبات �شديدة
�أدنى م�ستوياته منذ الأزمة املالية ،مع زيادة ت�أثر ال�سيا�سات يف الأ�سعار قبل �أن ي�سارع امل�س�ؤولون ال�سعوديون لتهدئة
احلمائية مب�ستويات الثقة واال�ستثمارات .وانخف�ضت �أ�سعار الأ�سواق والت�أكيد على عودة الإنتاج �إلى م�ستوياته ال�سابقة يف
املعادن ال�صناعية �إلى �أدنى م�ستوياتها بعد �أن قلّ�صت ال�صني �أ�رسع وقت ممكن.
 وهي �أكرب م�ستهلك للمعادن يف العامل  -تكاليف االقرتا�ض وبعد مرور �أ�سبوع ،ح��ذّ رت تقارير �سوق النفط من خماطرالوفرة املفرطة للعر�ض نتيجة النمو ال�ضعيف للطلب ،ليكون
للحد من خماوف ال�سيولة.
وبالرغم من حتذيرات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،ارتفاع الأ�سعار م�ؤمل ًا لكنه �أخف وط�أة بالنظر �إلى حجم النفط
ارتفع م�ؤ�رش بلومربغ لل�سلع الرئي�سية  -والذي يقي�س �أداء املت�أثر.

الذهب حافظ على مكانته ضمن أضيق
نطاق تداول  ...منذ  8أسابيع

جنح الذهب يف احلفاظ على
مكانته �ضمن نطاق تداول هو
الأ�ضيق منذ ثمانية �أ�سابيع.
وفيما �أث��ارت هجمات �أرامكو
ال�����س��ع��ودي��ة ان��ط�لاق��ة قوية
للأ�سبوع ،ت�س ّبب تخفي�ض
�أ�سعار الفائدة يف الواليات
املتحدة الأمريكية بارتفاع
الأ�سعار ومن ثم انخفا�ضها
بقيمة  28دوالر ًا .واغتنم
املتداولون �إع�لان تخفي�ض
�أ�سعار الفائدة للم�سارعة �إلى
التخلي عن مراكزهم عندما
ات�ضحت مالحمه كتخفي�ض
حاد يف �أ�سعار الفائدة ،وذلك
نظر ًا ل�تردد �أع�ضاء اللجنة
الفدرالية للأ�سواق املفتوحة
امللتزمني ب��إج��راء تخفي�ض
دوري يف �أ�سعار الفائدة ،
بح�سب تقرير �ساك�سو بنك.
وتتجلى ال�����ص��ورة العامة
ل��ل��درو���س امل�ستفادة خالل
الأ�سبوع يف �أن م�ستوى الدعم
عند  1485دوالر للأون�صة
ما زال ثابت ًا ،مع حمدودية
االجتاه الت�صاعدي يف الوقت
احل��ايل ف��وق  1510دوالرات

للأون�صة .ونظر ًا لتوجهات
الت�صحيح اجل���اري���ة الآن
منذ ال�شهر املا�ضي ،يبدو
امل�ستثمرون �أك�ثر قلق ًا من
خ�سارة امتداد ت�صاعدي حمتمل
يف الأ�سعار قيا�س ًا بالت�صحيح
الإ�ضايف لب�ضع نقاط مئوية.
تردد اللجنة الفدرالية
ويف ظل ّ
ل�ل�أ���س��واق املفتوحة ب�ش�أن
ال��ت��زام��ه��ا بتجديد خطوات
الكمي ،ن�شعر �أن
التي�سري
ّ
الأمر ال يرتبط بالت�سا�ؤل عما
�إذا كان جريوم باول ،رئي�س
جمل�س االحتياطي الفيدرايل،
جم�ب� ً
را على تنفيذ �سيا�سة
تي�سري حقيقية ،و�إمن��ا عن
توقيت ه��ذه اخل��ط��وة .وقد
خ�ضعت �آلية الإقرا�ض ق�صري
الأجل ل�ضغوطات كبرية خالل
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي؛ وللمرة
الأولى منذ ع�رش �سنوات� ،أُجرب
جمل�س االحتياطي الفيدرايل
ّ
�ضخ
على التدخل يف عمليات
ال�سيولة.
وا���س��ت��ن��د ارت���ف���اع �أ���س��ع��ار
ال���ذه���ب يف ال���ف�ت�رة بني
�شهري يونيو و�أغ�سط�س �إلى

www.alshahedkw.com

أهمية إيجاد مشاريع طاقة استثنائية وتوفير تمويل ضخم للشركات

أدت إلى تخفيض مؤقت لحجم العرض العالمي بنسبة % 5

ان��ه��ي��ار ع��ائ��دات ال�سندات
العاملية .ومنذ ذلك احلني،
انتع�شت العائدات على مدى
ع�رش �سنوات من م�ستواها
املنخف�ض عند  %1.43لت�صل
�إل��ى م�ستواها احل��ايل عند
 .%1.78وبالرغم من تال�شي
هذا الدعم ،ن�شهد الآن ظهور
خماطر جيو�سيا�سية ،بينما
يظهر الدوالر عالمات و�صوله
املحتمل �إلى الذروة.
وم���ا زل��ن��ا ع��ل��ى توقعاتنا
الإي��ج��اب��ي��ة ب�ش�أن الذهب،
و�أننا مل ن�صل بعد �إلى �أدنى
م�ستويات النمو االقت�صادي
�رج��ح �أن
العاملي .وم��ن امل� ّ
يوا�صل جمل�س االحتياطي
الفيدرايل الأمريكي تخفي�ض
�أ�سعار فائدته ،فيما تثري
احل������رب ال���ت���ج���اري���ة بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني
خماطر الركود .ويتوقع �أن
تبقى عوائد ال�سندات اال�سمية
واحلقيقية منخف�ضة ،وقد
ت��ت��ح��ول �إل���ى ال�سلبية يف
بع�ض الأماكن ما يزيل تكلفة
الفر�صة املرتبطة بحيازة

7

اقتصاد

�أ�صول من غري فوائد �أو غري
مرتبطة بالكوبونات.وميكننا
ّ
توجه البنوك
توقع ا�ستمرار
ّ
امل��رك��زي��ة ن��ح��و ال����شراء،
حيث ت�سعى تلك البنوك �إلى
التنويع ،وبالن�سبة لبع�ضها،
�إل��ى احل��د من االعتماد على
الدوالر� ،أو ما ي�سمى االبتعاد
عن دولرة االقت�صاد العاملي.
املرجح �أن
ويف النهاية ،من
ّ
يكون الدوالر يف �آخر مراحله،
حترك الواليات
مع تزايد خطر ّ
املتحدة الأمريكية لإ�ضعاف
قيمة عملتها.
ومع ذل��ك ،ت�شري التوقعات
ع��ل��ى امل����دى ال��ق�����ص�ير �إل��ى
�إمكانية التو�صل �إلى اتفاق
جتاري بني الواليات املتحدة
الأم�يرك��ي��ة وال�صني ال�شهر
امل��ق��ب��ل ،م��ا ي��ح��اف��ظ على
االجت��اه الت�صاعدي ،ويبقي
الباب مفتوح ًا �أم��ام خماطر
ت�صحيح �أك�ث�ر ع��م��ق� ًا .وقد
ي�ؤدي �أي خرق يقل عن م�ستوى
الدعم  1485دوالر للأون�صة
�إلى ت�صحيح �أكرث عمق ًا نحو
 1450دوالر ًا للأون�صة.

• حالة التقلبات السعرية استمرت جراء تصاعد وتيرة املخاطر اجليوسياسية

ال�صفر ،م�شريا �إلى دعوة بيل غيت�س
للم�ستثمرين على ا�ستك�شاف �أعمال
مبتكرة وعالية التقنية و�أح��دث
تكنولوجيا الطاقة لتحقيق نتائج
�أف�ضل.
ولفت �إل��ى �أهمية �إيجاد م�شاريع
طاقة ا�ستثنائية وت��وف�ير متويل
�ضخم لل�رشكات فقط عندما تنجح يف
تخفي�ض الغازات امل�سببة لالحتبا�س
احلراري  ،% 0.5عندها �سيكون ذلك
فعليا �أف�ضل و�أكرث جناحا و�سيحقق

التوازن بني منو اال�ستثمارات واحلد
من االنبعاثات.
وم��ن امل��ق��رر �أن جتتمع اجلمعية
العامة ل�ل�أم��م املتحدة الأ�سبوع
املقبل يف نيويورك بح�ضور قادة
العامل لت�أكيد دعمهم لتحقيق هذه
الأهداف الطموحة ،لكن بيل غيت�س
وبح�سب ما ن�رشه يف فاينان�شيال
تاميز يعتقد �أنه ال يزال هناك كثري
من العمل ،الذي يتعني القيام به يف
هذا املجال.

ون��وه التقرير �إل��ى ت�أكيدات غيت�س
ب�أن العامل لي�س يف مكان قريب من
التح�سن ب�رسعة كافية لتحقيق تلك
الأهداف املناخية ،م�شريا �إلى �أنه من
الظلم �أن الأ�شخا�ص ،الذين يعانون
�أكرث من غريهم مثل فقراء املزارعني
يف العامل  -وه��م مل يفعلوا �شيئا
للت�سبب يف تغري املناخ -ولكن لأنهم
يعتمدون على املطر يف ك�سب عي�شهم
ف�إنهم يف اخلطوط الأمامية للتعامل
مع �أزمات املناخ.
وفيما يتعلق بتوقعات ال�سوق
النفطية يف املدى القريب� ،أو�ضح
تقرير «�أوبك» �أن �أ�سا�سيات ال�سوق
تظل قوية ،على الرغم من ا�ستمرار
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��واج��ه النمو
االقت�صادي العاملي ،وال �سيما يف
�إطار التوترات املتعلقة بالتجارة،
الفتا �إلى �أن حتالف املنتجني يف
«�أوبك� »+أكد مرارا وتكرارا التزامه،
الذي ال يتزعزع باتخاذ �أي �إجراءات
�رضورية لتحقيق اال�ستقرار امل�ستدام
لأ�سواق النفط.
و�أ�شار التقرير �إلى التزام املنتجني
مببادئ النزاهة وال�شفافية والإن�صاف
ح��ي��ث ب��ل��ورت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة من
املنتجني ر�ؤي��ة نبيلة وحتولت �إلى
ق��وة دائ��م��ة م��ن �أج��ل خ�ير االقت�صاد
العاملي ،وك��ان لها ت�أثري �إيجابي
عميق على �صناعة النفط العاملية.

باركيندو :تراجع نمو الطلب العالمي ليسجل  112مليون برميل
يومي ًا بحلول 2040
�شدد تقرير على التزام «�أوبك» با�ستقرار �سوق
النفط ب�شكل م�ستدام ،م�شريا �إلى دعم العراق
«�إعالن التعاون» بقوة ،وقد �أدت هذه املبادرة
الفريدة �إلى تكامل «�أوب��ك» مع ع�رش دول غري
�أع�ضاء يف املنظمة للعمل معا لتحقيق توازن �أكرب
يف ال�سوق .ونوه تقرير «�أوبك» بنجاح االجتماع
الـ 16للجنة املراقبة الوزارية امل�شرتكة يف
�أبوظبي برئا�سة الأم�ير عبدالعزيز بن �سلمان
وزير الطاقة ،حيث كان االجتماع مثمرا للغاية،
حيث قدمت جميع ال��دول امل�شاركة ت�أكيدات
ثابتة على ت�صميمها على حتقيق التوافق التام
على تعديالت الإنتاج الطوعية.
و�أفاد التقرير ب�أن ميثاق التعاون يوفر وثيقة
متثل �إطارا م�ؤ�س�سيا طويل الأجل للتعاون بني
«�أوبك» و�رشكائها من اخلارج ،ما ي�سهل احلوار
ب�ين �أ�صحاب امل�صلحة مل�صلحة املنتجني

وامل�ستهلكني واالقت�صاد العاملي.
ونقل التقرير عن الأمني العام حممد باركيندو �أن
بع�ضا يروج لفكرة مغلوطة عن االنهيار الو�شيك
للنفط باحلديث عن ذروة الطلب ،و�أن الإمدادات
قد تكون على و�شك انخفا�ض طويل الأج��ل.
و�أو�ضح التقرير �أن توقعات نهاية النفط �أثرت
�إلى حد كبري على الأ�سواق املالية ،وعلى قرارات
اال�ستثمار ،وت�سببت يف ذعر وا�ضعي ال�سيا�سات،
الفتا �إلى �أن هذا الأمر يعزز النقطة التي تلعب
فيها امل�شاعر وامل�ضاربات وال�شائعات �أدوارا
مهمة كمحركات لل�سوق ،وغالبا ما ت�سبب قطعا
بني الأ�سعار و�أ�سا�سيات ال�سوق.
و�أ�ضاف �أن��ه ب�سبب االبتكار التكنولوجي يف
املقام الأول مل تتحقق فكرة ذروة العر�ض ،كما
�صاغها بع�ض الباحثني املعروفني ،مو�ضحا
�أن التاريخ العام ل�صناعة النفط والغاز ا�ستفاد

كثريا من التقدم التكنولوجي ،ودعا التقرير
جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف �صناعة النفط،
خا�صة جمتمع اال�ستثمار و�صانعي ال�سيا�سات
�إل��ى البعد عن ردود الفعل املفرطة� ،سواء
ال�صعودية �أو الهابطة وبدال من ذلك – بح�سب
ر�ؤي��ة باركيندو  -يجب النظر �إل��ى احلقائق
والرتكيز على الأ�سا�سيات يف الأجلني الق�صري
والطويل ،م�ؤكدا �أن م�ستقبل ال�صناعة م�رشق.
و�أ�شار �إلى �أن توقعات النفط العاملية على
املدى الطويل – بح�سب تقديرات «�أوب��ك» -
ترجح منو الطلب العاملي ب�شكل كبري يف
امل�ستقبل لي�سجل نحو  112مليون برميل
يوميا بحلول عام  ،2040و�سيكون هذا مدفوعا
يف املقام الأول بالبلدان النامية والطبقة
الو�سطى املتو�سعة ،وقفزات النمو ال�سكاين
والإمكانات االقت�صادية القوية.
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