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رغم نجاحها في إعادة التوازن للسوق

«أوبك» تصمم على مواصلة خطة كبح اإلمدادات
احتماالت نق�ص الإم��دادات نتيجة
انخفا�ض اال�ستثمارات اجلديدة.
م��ع ذل����ك ،ي���رى ك��ث�يرون قلق
«�أوبك» ،جمرد ذريعة لإطالة �أمد
ا�سرتاتيجية حتافظ على �أ�سعار
النفط مرتفعة ق��در الإم��ك��ان،
و�أظهرت بيانات لل�رشكات الكربى
مثل «�شل» و«�إيني» و«�شيفرون»
�أنها تنفق �أقل لكن الإنتاج �آخذ يف
االرتفاع.
وترى «ري�ستاد �إنرجي» ال�ست�شارات
الطاقة �أن الأ�سعار احلالية متكن
�صناعة النفط من حتقيق الإنتاج
الإ�ضايف الذي يحتاجه العامل،
وتقول :خ�لال ال�سنوات الع�رش
املقبلة �سيتمكن ال��ع��ر���ض من
مواكبة منو الطلب بف�ضل طفرة
ن�شاط القطاع ال�صخري.
وق��ال وزي��ر الطاقة ال�سعودي
«خالد الفالح» يف اجتماع لوزراء
«�أوبك» ال�شهر املا�ضي� ،إن العامل
يحتاج �إل��ى ا�ستثمارات كافية
لتوفري قدرة �إنتاجية ترتاوح بني
 4ماليني �إل��ى  5ماليني برميل
يوم ًيا كل عام.
و�أكد «الفالح» �أن مقيا�س النجاح
الأك�ثر �أهمية للمدة التي ينبغي
�أن ي�ستغرقها اتفاق خف�ض �إنتاج
«�أوب��ك» ورو�سيا هو اال�ستثمار،

يبدو �أن رو�سيا و«�أوبك» م�صممتان
على موا�صلة ال�سري وفقًا خلطة
ك��ب��ح الإم�������دادات ،رغ���م جناح
حملتهما لإعادة التوازن �إلى �سوق
النفط يف �إجناز هدفها الرئي�سي،
لكن احلُ جة التي تربر ذلك ه�شة
�شهرا من القيود
و�أدت �ستة ع�رش
ً
امل��ف��رو���ض��ة على �إن��ت��اج بلدان
«�أوبك» وحلفائها �إلى حمو فوائ�ض
خمزونات النفط بالكامل تقري ًبا
ورفع الأ�سعار بالقرب من �أعلى
م�ستوياتها يف �أكرث من � 3سنوات،
لكن ال�سعودية ترى �أن املهمة مل
تُ نجز بعد ،وحتث املنتجني على
التم�سك باالتفاق لتحقيق هدف
�آخر وهو ت�شجيع ال�رشكات حول
العامل على زيادة اال�ستثمار.
مل تكن منظمة «�أوب���ك» ال�صوت
الوحيد املحذر من �ضعف الإنفاق
على امل�شاريع اجل��دي��دة ،حيث
�شاركتها وكالة الطاقة الدولية
و�رشكات كربى مثل «توتال» نف�س
املخاوف ،وحذرت من نق�ص حاد
يف الإمدادات �أوائل العقد املقبل.
وقال «بيري �أندوراند» مدير �صندوق
ال��ت��ح��وط «�أن���دوران���د كابيتال
ماجنمنت» �إن �أ�سعار النفط قد ت�صل
�إلى  300دوالر للربميل يف غ�ضون
ب�ضع �سنوات ،و�أرج��ع ذل��ك �إلى

«نفط الكويت» تعلن تشكيل لجنة للوقوف

على أسباب حادثة تسرب «المقوع»

�أعلنت �رشكة نفط الكويت �أنها خف�ضت حالة الطوارئ يف موقع
الت�رسب النفطي مبكمن «واره» يف منطقة املقوع من الدرجة  2الى
الدرجة  1وذلك بعد التحكم يف عمليات البئر «املقوع .»149
وقالت ال�رشكة �إن االعمال امللحقة باملنطقة تتم بالتعاون مع
امل�ست�شارين ،حيث �إن فرقها توا�صل ت�أهيل املنطقة متهيدا العادة
الأمور الى ن�صابها.
وتوجهت ال�رشكة يف هذا ال�سياق بال�شكر الى كل اجلهات التي
تعاونت معها ،م�شرية الى انه مت ت�شكيل جلنة من ذوي اخلربة
ح�سب تو�صية جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية للوقوف
على �أ�سباب هذا احلادث و�ضمان عدم تكراره م�ستقب ًال وذلك وفق
االجراءات واملعايري املتبعة.

سعر برميل النفط الكويتي
يسجل  68.8دوالراً

ارت��ف��ع �سعر ب��رم��ي��ل النفط
الكويتي خالل تداوالت �أول من
�أم�س بواقع � 3سنتات فقط.
وبح�سب البيانات املن�شورة
على موقع م�ؤ�س�سة البرتول فقد
�سجل برميل النفط الكويتي
�أم�س  68.80دوالر ًا ،علم ًا ب�أنه
كان يبلغ  68.77دوالر ًا للربميل
االثنني املا�ضي.
وع��ل��ى امل�ستوى العاملي،
ارتفعت �أ���س��ع��ار النفط عند
ال��ت�����س��وي��ة ع��ق��ب ب��ي��ان��ات

امل���خ���زون���ات ب���ال���والي���ات
املتحدة وبالتزامن مع قرار
االحتياطي الفيدرايل بتثبيت
�سعر الفائدة.
وزاد �سعر العقود الآجلة خلام
«ناميك�س» الأم�يرك��ي ت�سليم
يونيو بنحو � % 0.12إل��ى
 68.01دوالرا للربميل ،وارتفع
�سعر ال��ع��ق��ود الآج��ل��ة خلام
«برنت» القيا�سي ت�سليم يونيو
بنحو  % 0.1لي�سجل 73.37
دوالرا للربميل.

«سينوبك» الصينية ستقلص مشتريات

الخام السعودي  % 40في يونيو

قال م�س�ؤول ب�رشكة يونيبك ال��ذراع التجارية ل�سينوبك
ال�صينية �إن �سينوبك �أكرب �رشكة تكرير يف �آ�سيا تعتزم خف�ض
م�شرتياتها من النفط اخلام ال�سعودي يف يونيو بن�سبة 40
 ٪لل�شهر الثاين ،بعد ارتفاع �سعر خام �سعودي رئي�سي
لأعلى م�ستوى يف نحو �أربع �سنوات.وذكر امل�س�ؤول �أن اخلام
ال�سعودي يظل مبالغا يف قيمته مقارنة مع اخلامات الأخرى
يف ال�رشق الأو�سط.

مكاسب الذهب تزدهر واألنظار على

محادثات تجارية صينية أميركية
ارتفعت �أ�سعار الذهب جلل�سة
ثانية� ،أم�����س ،بعدما �أبقى
جمل�س االحتياطي االحت��ادي
«البنك امل��رك��زي الأمريكي»
على �سعر الفائدة دون تغيري،
كما ك��ان متوقعا يف نهاية
اجتماع جلنة ال�سيا�سة النقدية
باملجل�س ،يف ح�ين يرتقب
امل�ستثمرون حمادثات جتارية
بني ال�صني والواليات املتحدة
وبحلول ال�ساعة  0705بتوقيت
غرينت�ش ،ارتفع الذهب يف
امل��ع��ام�لات ال��ف��وري��ة % 0.2
�إلى  1307.05دوالرات للأوقية
«الأون�����ص��ة» .وزاد الذهب يف
العقود الأمريكية الآجلة ت�سليم
يونيو املقبل � % 0.2إل��ى
 1307.60دوالرات للأوقية.
و�أب��ق��ى امل��رك��زي الأم�يرك��ي
�سعر الفائدة دون تغيري يف
ن��ط��اق م�ستهدف ب�ين 1.50
و % 1.75بعدما رف��ع �سعر
الفائدة يف مار�س املا�ضي،

ويتوقع رفعه مرتني �أخريني
خ�لال العام احل��ايل ويرتقب
امل�ستثمرون �أي�ضا حمادثات
جتارية �صينية �أمريكية بني
وزير اخلزانة الأمريكي �ستيفن
منوت�شني ونائب رئي�س جمل�س
الدولة ال�صيني ليو خه ديوه.
يف الوقت نف�سه ،قال جمل�س
الذهب العاملي �إن الطلب على
ال��ذه��ب �سجل �أ�ضعف بداية
للعام خالل عقد ،حيث تعرثت
�أ�سعار املعدن النفي�س وقاد
احتمال رف��ع �أ�سعار الفائدة
امل�ستثمرين لل�سعي �إل��ى
عوائد �أف�ضل يف �أ�صول �أخرى.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة
الأخ���رى ارتفعت الف�ضة يف
املعامالت الفورية � % 0.2إلى
 16.38دوالر ًا للأوقية .وقفز
البالتني � % 0.4إلى 893.74
دوالر ًا ل�ل��أوق���ي���ة .و�صعد
البالديوم � % 0.5إلى 964.50
دوالر ًا للأوقية.

ريا �إلى عزم املنتجني درا�سة
م�ش ً
هذا املقرتح �إلى جانب قائمة من
الأهداف املحتملة الأخرى.
لي�س هناك �شك �أن �رشكات الطاقة
خف�ضت اال�ستثمارات اجلديدة منذ
انهيار �أ�سعار النفط قبل �أربع
�سنوات ،وتقول وكالة الطاقة
الدولية �إن الإنفاق انخف�ض بنحو

 338مليار دوالر �أو بن�سبة % 44
بني عامي  2014و.2017
ومن ال�صحيح � ً
أي�ضا �أن الإنتاج من
احلقول احلالية يتناق�ص ب�شكل
طبيعي كل عام ،ووفقًا لتقديرات
وكالة الطاقة الدولية ،ف�إن قدرة
�إنتاجية مكافئة ملا يوفره بحر
ال�شمال فُ قدت خالل عام .2017

ويبدو �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد
بالفعل تعافي ًا معتدال يف الإنفاق
بف�ضل ارتفاع الأ�سعار ،وخا�صة
�أن االنهيار الأخري دفع ال�رشكات
للعمل ب�شكل �أكرث كفاءة.
و�أ�صبحت امل�شاريع اجلديدة
�أرخ�����ص بكثري بعد �ضغط من
ال�رشكات على املوردين وتب�سيط
ت�صميماتها ،وعلى �سبيل املثال،
خف�ضت «بي بي» تكاليف الإنتاج
بحقل النفط «ماد دوج» يف خليج
املك�سيك بن�سبة .% 60
وميكن حلقل «يوهان كا�ستبريغ»
اململوك ل�رشكة «�شتات �أويل» يف
الرنويج حتقيق �أرب��اح مع بلوغ
دوالرا للربميل حال ًيا
الأ�سعار 35
ً
دوالرا للربميل قبل
مقارنة بـ80
ً
ب�ضع �سنوات.
كما تقول «ري�ستاد» �إن �إنفاق قطاع
النفط خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة
يكفي لتحقيق النمو ال�رضوري يف
الإنتاج العاملي بن�سبة � % 7إلى
�أكرث من  103ماليني برميل يوم ًيا
نهاية العقد احلايل.
وحتى �إذا ثبتت �صحة توقعات
«ري�ستاد» التي تزود وكالة الطاقة
ال��دول��ي��ة ببيانات ،ف�ستحتاج
إحلاحا ك�أ�سا�س
«�أوبك» ل�شيء �أكرث �
ً
لقرارها حول ما �إذا كانت �ست�ستمر

يف كبح الإمدادات �أم ال.
ويقول حمللو «بي �إن بي باريبا»:
ن��ع��رف ع��ن ن��ف��ق��ات ال�رشكات
الر�أ�سمالية عند �صدور تقارير
الأرب�����اح ف��ق��ط ،وذل���ك ال مينع
�إم��ك��ان��ي��ة ت��غ��ي�ير التوجهات
الإنفاقية يف امل�ستقبل ،وميكن
ت�أجيل امل�رشوعات لأ�سباب عدة
مثل العوائق املالية والتقنية.
فيما ي��رى حمللو «�سو�سيتيه
ج���ن��رال» �أن ال��ق��ل��ق ب�����ش���أن
اال�ستثمارات هو طريقة لإخفاء
هدف «�أوب��ك» الرئي�سي» املتمثل
يف رفع الأ�سعار.
وب��ل��غ متو�سط �أ���س��ع��ار خامات
«�أوب��ك» منذ بداية العام وحتى
نهاية الربع الأول� ،أعلى م�ستوى
له منذ ع��ام  2014ال��ذي جتاوز
فيه متو�سط �سعر النفط الذي
دوالرا
ت�ضخه بلدان املنظمة 96
ً
للربميل.
وبح�سب تقرير ملوقع «�ستاتي�ستا»
ف ��إن متو�سط �سعر �سلة «�أوب��ك»
للنفط بلغ  64.7دوالر ًا للربميل
خ�لال ال��ع��ام احل���ايل ،مقارنة
بـ 52.51دوالر ًا و 40.68دوالر ًا
و 49.49دوالر ًا للربميل خالل
�أعوام  2017و 2016و 2015على
التوايل.

,,

ستة عشر
شه ًرا من القيود
أدت إلى محو
فوائض
مخزونات
النفط بالكامل

أكد أن السعودية تراقب األسواق والتطورات فيها

الفالح :اتفاق خفض اإلنتاج سيستمر

حتى نهاية العام

ق��ال خالد الفالح وزي��ر الطاقة
وال�صناعة والرثوة املعدنية� ،إن
ال�سعودية ت��رى �أن اتفاق خف�ض
الإنتاج �سي�ستمر حتى نهاية عام
« ،2018وبعد ذلك الوقت �سيكون
لكل حادث حديث».
و�أ�ضاف الفالح على هام�ش اجتماعه
مع فاحت بريول رئي�س وكالة الطاقة
الدولية ،يف مركز امللك عبدالله
للدرا�سات والبحوث البرتولية
«كاب�سارك»� ،أن ال�سعودية تراقب
وف
الأ���س��واق وال��ت��ط��ورات فيها ،يِ
ح��ال احلاجة �إل��ى تغيري اخلطط
�ستقوم مبا �سيكون من معطيات يف
ال�سوق.

و�أ�شار �إلى �أن «هذه �سيا�سة اململكة،
وقد مت �رشح ر�ؤيتنا بني العر�ض
والطلب ه��ذا ال��ع��ام و�سيا�ستنا،
وم��ا ه��و امل�ستهدف نحو ت��وازن
ال�سوق».
وق��ال الفالح« :ال ال�سعودية وال
وكالة الطاقة الدولية ت�سعى �إلى
التحكم يف الأ�سعار ،وما يتحكم يف
الأ�سعار هو ال�سوق».
و�أ�شار �إلى وجود توافق يف وجهات
النظر مع منظمة الطاقة الدولية
ب�أن التذبذب يف الأ�سعار باالرتفاع
املفرط واالنخفا�ض املفرط ،لن
ي��ك��ون يف م�صلحة املنتجني �أو
امل�ستهلكني.

ولفت �إلى �أن اململكة تعترب وكالة
الطاقة العاملية كيانً ا عامل ًيا ذا
�أهمية عالية.
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ف��احت ب�يرول،
رئي�س وكالة الطاقة الدولية�« :إن
ال�سعودية �ستظل مركزا مهما للإنتاج
ومتويل العامل من النفط».
و�أو�ضح �أنه بحث مع الفالح التزام
اململكة باالحتياط لدعم ال�سوق يف
�أي خلل.
و�أ�ضاف� ،أنه «لي�س هناك ت�أثري يف
الأ�سعار من قبل �أي جهة حيث �إن
الأ�سعار يحددها ال�سوق» ،م�ضيفا
�أن «الرتكيز لدينا يكون على �إحداث
توازن يف الأ�سعار يف ال�سوق».

• خالد الفالح

• فاحت بيرول

األيوب :إجمالي أصول «اكتتاب القابضة»

بلغ  21.6مليون دينار بنهاية ديسمبر 2017
انعقدت �أم�س اجلمعية العمومية
ل�رشكة اكتتاب القاب�ضة بن�سبة
ح�ضور بلغت  ,% 56,045والتي
�أقرت جميع بنود اجلمعية والتي
من �ضمنها عدم توزيع �أرباح عن
ال�سنة املنتهية يف دي�سمرب 2017
بالإ�ضافة الى عدم �رصف مك�آفات
�أو حوافز ملجل�س الإدارة.
وذك���ر حم��م��د الأي����وب الرئي�س
التنفيذي ل�رشكة اكتتاب القاب�ضة,
�أن البور�صات العربية واخلليجية
ب�شكل كبري �شهدت موجة من عدم
اال�ستقرار نتيجة الأو�ضاع احلالية
يف املنطقة والتي �أ�صبحت متثل
عن�رص ًا كبري ًا لل�ضغط على الأ�سواق
بالإ�ضافة الى �أ�سعار النفط والتي
حتى بعد ارتدادها مل ت�صل الى
�أ�سعار ما قبل الأزم��ة وبالتالى
كان لها بع�ض الأثر على الإنفاق
احلكومي يف بع�ض الدول.
وم��ن جهة �أخ��رى �أ�ضاف الأيوب
نحن يف �رشكة اكتتاب قد نكون
بعيدين بع�ض ال�شيء ع��ن �أي
م�شكالت يف ال�سيولة نتيجة
تخل�صنا خالل الأع��وام املا�ضية
م��ن غالبية ال��دي��ون م��ا و�صل
ب�إجمايل التزامات ال�رشكة الى
 1.8مليون دينار فقط متثل %8.3

و % 9.1م��ن �إج��م��ايل الأ���ص��ول
وحقوق امل�ساهمني وهي واحدة
من الأدن���ى بني �رشكات القطاع

• جانب من اجلمعية

و�أ�ضاف �أن �إجمايل �أ�صول ال�رشكة
بلغت  21.6مليون دينار كويتي
بنهاية دي�سمرب  2017كما �سجلت

«كافكو» نالت جائزة التميز

في إدارة الموارد البشرية للشرق األوسط
�أعلنت ال�رشكة الكويتية لتزويد
الطائرات بالوقود «كافكو» نيلها
املركز الأول بجائزة التميز يف
�إدارة امل��وارد الب�رشية لل�رشق
الأو���س��ط و�شمال �إفريقيا لعام
 2018يف ف��ئ��ة �أف�����ض��ل م��ب��ادرة
لتطوير العمالة الوطنية.
وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام لل�رشكة
عبدالله ال��دع��ي��ج��اين يف بيان
�صحايف لل�رشكة �إن��ه مت الإعالن
عن فوز ال�رشكة يف حفل توزيع
اجلوائز �أم�س اخلمي�س يف �إمارة

دب��ي �ضمن فعاليات امل�ؤمتر
ال�سنوي الثالث ع�رش للموارد
ال��ذي يعد �أح��د �أب��رز امل�ؤمترات
ال�����س��ن��وي��ة يف جم���ال امل����وارد
الب�رشية.
و�أو�ضح الدعيجاين �أن م�ست�شار
املوارد الب�رشية يف ال�رشكة طارق
علي ت�سلم اجل��ائ��زة مب�شاركة
كل من مراقب �أول امل�شرتيات
والعقود يو�سف اخللف ومراقب
�أول للموارد الب�رشية م�شاعل
احلوطي.

و�أكد �أن ال�رشكة تر�شحت للجائزة
م��ن خ�لال برناجمها التدريبي
لإدارة وت�أهيل املواهب ل�شغل
املنا�صب القيادية امل�ستقبلية
�إذ مت اختيار ال�رشكات احلائزة
املراكز الثالثة الأول��ى من بني
عدة �رشكات �إقليمية رائدة قدمت
تر�شيحاتها لهذه اجلائزة ومت
تقييم جميع الرت�شيحات من جلنة
ت�ضم نخبة من خ�براء �إقليميني
وع��امل��ي�ين يف جم���ال امل����وارد
الب�رشية.

حقوق امل�ساهمني  19.7مليون
دينار كويتي عن ذات الفرتة,
وذكر �أن الإدارة التنفيذية تتحرك

بقدر كبري من احلرية والقدرة على
اتخاذ القرارات ال�صحيحة يف ظل
حالة ا�ضطراب الأ�سواق احلالية
نتيجة مركزها املايل يف الفرتة
احلالية.
و�أ�ضاف الأيوب �أن حالة اال�ضطراب
يف الأ�سواق املالية خالل الأعوام
الأخرية على ال�صعيد العربي قل�ص
كثريا من فر�ص اال�ستثمار امل�ضمون
وزاد معامالت اخلطر قرين الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة فى ال�سوق
وبالتايل ف��إن الإدارة التنفيذية
لل�رشكة تفر�ض بع�ض االحتياطات
الإ�ضافية على �أي فر�ص ا�ستثمارية
جديدة تطرح على ال�رشكة وذكر
اننا نتحوط ونتحفظ يف عمليات
الإ���س��ت��ث��م��ار وال نقبل معدالت
املخاطرة العالية حتى و�إن كانت
ذات عوائد مميزة.
وتوقع الأيوب �أن الأ�سواق �ست�شهد
ت��غ�ير ًا �رسيع ًا مبجرد �إ�ستقرار
الأو�ضاع ال�سيا�سية يف املنطقة
والتو�صل �إلى ت�سويات يف الق�ضايا
الإقليمية العالقة ,واننا منتلك
الآن بع�ض الفر�ص التي نقوم على
درا�ستها ب�شكل مو�سع لال�ستقرار
على �أف�ضلها وال منلك �أي ميل
للت�رسع يف عملية اتخاذ القرار.

عقود النفط المقومة باليوان ترتفع
 % 1.30إلى  447يوان للبرميل

ارتفعت �أ�سعار العقود الآجلة للنفط املقومة باليوان ال�صيني
رغم زيادة املخزونات الأمريكية ب�أكرث من املتوقع ،ومع
ترقب قرار الرئي�س دونالد ترامب ب�ش�أن موقف بالده من
االتفاق النووي الإيراين.
وبنهاية تعامالت �أم�س يف بور�صة �شنغهاي ،ارتفعت
العقود الآجلة للخام ت�سليم �سبتمرب بن�سبة � % 1.30أو
مبقدار  5.8يوان لتغلق اجلل�سة عند  447يوان للربميل
« 70.31دوالراً».

