
اقتصاد
الثالثاء 13 اكتوبر 2015

46

ال توجد مطالبات 
لتغيير سقف اإلنتاج

أو إحداث تغيير كبير 
فيه

النفط ذو الكلفة العالية 
بدأ باخلروج من السوق 
وهو ما سيساعد على 

حتسن األسعار

العدساني: مؤسسة 
البترول تخطط لبناء 

ناقلتي غاز سيتم 
طرحهما قريباً

الكويت تفاوض العراق وإيران الستيراد الغاز الطبيعي

الوقود البيئي ومصفاة الزور 
والتوسع في ابراج احلفر اصبح 
االمر يتطلب عمالة كبيرة من 
20 الى 30 ألف عامل من العمالة 
املدربة التي تتطلب وقت كبير 

للتدريب.
ولفت العدساني ان هناك 32 
مليار دينار سيتم استثمارها في 
اخلطة اخلمسية منها 15 مليار مت 
صرفها، واملتبقي 17 مليار دينار 
منذ عام 2010، موضحا ان اخلطة 
حتدث سنويا وان املتبقي سيتم 

صرفه حتى عام 2020.
وحول حتديث الناقالت، قال 
العدساني ان املؤسسة تخطط 
لبناء ناقلتي غاز سيتم طرحهما 

قريبا.
وأكد ان استثمارات كوفبك 
احلالية فرصة جيدة مع هبوط 
األس����عار، موضح����ا ان هناك 
ش����ركات تعثرت وحتتاج الى 
متويل مال����ي وان هناك مجال 

مناسب لتوسع كوفبك.

مصفاة ڤيتنام 

وفيما يخص شركة البترول 
العاملي����ة، قال العدس����اني ان 
توس����عها س����يكون في آسيا 
وأسواق التجزئة ستكون في 
اوروبا، مؤكدا على ان نس����بة 
التنفيذ في مصفاة ڤيتنام وصل 
الى 60% وانها س����تعمل خالل 

الربع االول من 2017.
وأوض����ح العدس����اني ان 
متويل مصفاة الزور س����يكون 
من مؤسس����ة البترول، خاصة 
ان املش����روع استراتيجي، وان 
كلفتها املالية تقدر بحوالي 4.871 
مليارات دينار، أما بالنسبة ملجمع 
البتروكيماويات فإنه سيكون 
هناك شركاء عامليون ومتويل 
خارجي عن طريق شركة صناعة 
الكيماويات البترولية. مشيرا 
الى انه حتى اآلن لم تنته دراسة 
اجلدوى االقتصادية، الفتا الى ان 
من املنتظر االنتهاء منها بنهاية 

العام.

هناك 3 مراف����ق لإلنتاج املبكر 
مطروحة حاليا بقدرة 180 ألف 
برميل وان العام املقبل سيتم 
طرح مركز جتمي����ع في حقل 
برق����ان، مبين����ا ان تلك املراكز 
ستعمل على زيادة إنتاج الكويت 

من النفط.
وبني العدس����اني ان زيادة 
اب����راج احلفر م����ن 90 الى 140 
ستحدث نقلة نوعية باإلنتاج 
م����ن 3 ماليني برميل حاليا الى 
3.650 ماليني برميل يوميا من 
نفط الكويت، باالضافة الى 350 
ألف برميل من املنطقة املقسومة 
وكلها متثل 4 ماليني برميل يوميا 

بحلول 2020.

عمالة مدربة

وأكد العدس����اني ان املوارد 
البشرية تعتبر من اهم التحديات 
التي تواجه القط����اع النفطي، 
خصوصا ان املؤسسة تسعى 
لتأهيلهم الستيعاب املشاريع 
اجلديدة والتكنولوجيا اجلديدة، 
مش����ير ا الى انه بعد مشاريع 

بحدود 50 ألف برميل.
وحول تأثير القرار االميركي 
لتصدير نفط الواليات املتحدة 
الى اخلارج على االسواق العاملية، 
أف����اد العمير بأن هذا القرار لن 
يؤثر على »أوپيك«، مشيرا الى 
انه وبخروج العديد من مؤسسات 
احلفر عن اإلنتاج واالستخدام 
الكبير للنفط في الواليات املتحدة 
لن يسمح بأن يكون فائض كبير 

لتصدير النفط االميركي.

تفاوض الستيراد الغاز

م����ن جانبه، ق����ال الرئيس 
التنفيذي ملؤسس����ة البترول 
الكويتية نزار العدس����اني ان 
الكويت تتف����اوض مع العراق 
وإيران الستيراد الغاز الطبيعي، 
نظرا حلاجة الدولة الستخدامه 

في محطات الكهرباء واملاء.
وأوضح العدساني ان نفط 
الكويت وقعت هذا العام عقود 
انشاء 3 مراكز جتميع جديدة 
بسعة 100 ألف برميل لكل مركز 
في شمال الكويت، موضحا ان 

أحمد مغربي

قال وزير النفط ووزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د.علي 
العمير ان استراتيجية الكويت 
تهدف الى إنتاج 4 ماليني برميل 

يوميا بحلول عام 2020.
وأوضح العمير على هامش 
افتتاح معرض ومؤمتر الكويت 
الثاني للنفط والغاز ان األسعار 
يحددها السوق من خالل العرض 
والطب والنمو االقتصاي العاملي، 
الفتا الى أن القراءات تشير الى 
ان النفط ذا الكلفة العالية بدأ 
باخلروج من الس����وق وهو ما 
سيساعد على حتسن األسعار 

في 2016.
وذكر العمي����ر انه ال توجد 
تغيرات في قرارات منظمة الدول 
املنتجة للنفط )أوپيك(، حيث 
انه وخالل اجتماعني متتاليني 
)نوفمبر 2014 ويونيو 2015( 
أبقت سقف اإلنتاج عند 30 مليون 

برميل يوميا.

سقف اإلنتاج 

وشدد العمير على ان اليوم 
ال توجد مطالبات لتغيير سقف 
اإلنتاج أو إحداث تغيير كبير 
فيه، مش����يرا الى انه ليس من 
الواضح ان عودة اندونيسيا الى 
املنظمة ما كانت ستزيد من سقف 
اإلنتاج أو ستبقيه على ما هو 
عليه »ذلك سيحدده االجتماع 

املقبل«.
وق����ال انه ال يوج����د تأثير 
النخفاض أس����عار النفط على 
مشاريع وعقود الكويت النفطية، 
مؤكدا على ان سياسة الكويت 
اإلنتاجية مس����تمرة واالهداف 
املعتمدة نسعى لتحقيقها واليوم 
إنتاجنا تقريبا 3 ماليني برميل 

يوميا.
وأوض����ح العمير انه خالل 
الربع االول من 2016 سيتخطى 
إنتاج الكويت 3 ماليني برميل 
يوميا، وقد تكون هناك زيادة 

العمير والعدساني يقصان شريط افتتاح معرض الكويت الثاني للنفط والغاز

ذكر نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع 
في شركة البترول الوطنية حامت العوضي 
أن الشركة في املراحل النهائية من عملية 
متويل الوقود البيئي، متوقعا أن تنتهي 
عملية املناقشات مع الدول املهتمة بعملية 

التمويل في غضون شهرين من اآلن.
وأضاف العوضي أن الشركة ماضية 
في احلصول على 70% من قيمة املشروع 
كقروض ومتويالت خارجية، مبينا أنه 
مت متديد عقد املستش���ار املالي »لوطني 
لالس���تثمار« عقب انتهاء العقد في 30 
سبتمبر املاضي لنهاية العام احلالي دون 

أي التزامات مادية على الشركة.
وشدد العوضي على أن الشركة ملتزمة 
بتسديد الدفعات املالية لتحالفات الوقود 
البيئ���ي حلني احلصول عل���ى التمويل 

الالزم.
وفي سؤال حول مشروع مرافق استيراد 
الغاز املسال املزمع تنفيذها في مصفاة 
الزور، قال إن الشركات املؤهلة للمشروع 
طلبت مؤخرا متدي���د فترة اإلغالق بدال 
من اكتوبر اجلاري ملدة ش���هر، مبينا أن 
13 شركة مش���اركة في املشروع منها 5 

شركات فقط مهتمة باملشروع.
وقال العوضي إن الش���ركة ستجري 
اجتماع���ا متهيديا ثانيا مع الش���ركات 
املشاركة في مشروع مرافق الغاز لالطالع 
واستيضاح بعض األمور الكثيرة املوجودة 

في املشروع.
وبني العوضي أن امليزانية املوضوعة 
للمشروع تقدر مبليار دينار متوقعا أن 
حتصل الش���ركة على ع���روض أقل من 

امليزانية املوضوعة.
وحول خزانات املط���الع التي تنوي 
الش���ركة إنش���اءها، ق���ال العوضي إن 
املستش���ار الفني للمشروع شركة إميك 
ل���م تنته إلى اآلن من دراس���ات األولية 
التي حتدد القيمة التقديرية للمشروع، 
متوقعا أن تنتهي اميك من الدراسة في 
غضون ش���هر، ومن ثم حتصل الشركة 
على املوافقات الرسمية من مجلس إدارة 
الشركة ومؤسسة البترول للمضي قدما 

في تنفيذ املشروع.
وتوق���ع العوضي أن تنتهي البترول 
الوطنية من تنفيذ خزانات املطالع مطلع 

عام 2021. 

العوضي: مليار دينار ملنشآت استيراد 
الغاز املسال 

العمير: إنتاجنا سيتجاوز الـ 3 ماليني برميل مع بداية 2016

العجمي: تسديد مليار دينار لتحالفات الوقود البيئي
أشار مدير مشروع الوقود البيئي في شركة 

البترول الوطنية عبداهلل فهاد العجمي أن عقد 
تنفيذ األعمال الكهربائية في مشروع الوقود 

البيئي والذي تنفذه شركة سيمنز العاملية 
بقيمة 68 مليون دينار يسير بشكل جيد في 
الوقت الراهن، مشيرا إلى أن املشروع يهدف 
إلى توفير الطاقة الكهربائية للمشروع مطلع 

.2016
وأضاف العجمي أن مشروع الوقود البيئي 

سوف يبدأ في التشغيل التجريبي منتصف 
2018 عقب االنتهاء من األعمال امليكانيكية 

للمشروع في 2017.
ولفت العجمي الى أن البترول الوطنية سددت 

ما يزيد على مليار دينار للتحالفات املنفذة 
للمشروع حتى اآلن، مشيرا إلى أن أعمال 

البنية التحتية للمشروع مت االنتهاء منها 
باإلضافة إلى إعادة إعمار وحدة »اف سي سي« 
في مصفاة األحمدي وهي أحد أجزاء املشروع 

التي بدأت فعليا أعمال الصيانة خالل الفترة 
احلالية. 

وأوضح أن البترول الوطنية انتهت من شراء 
كافة املعدات الالزمة للمشروع، مبينا أن 

الشركة بذلك تكون قد انتهت من 35% من 
أعمال احلزم الثالثة ملشروع الوقود البيئي.

وقال إن الشركة التزمت بحصة 20% من القيمة 
اإلجمالية للمشروع للمنتج احمللي وذلك حسب 

العقود املبرمة مع التحالفات، مؤكدا أن املبالغ 
التي أنففتها التحالفات الثالثة على املنتجات 

الثالثة تفوق 800 مليون دينار، معتبرا الرقم 
إضافة جديدة لدعم السوق احمللي.

برنت يصعد فوق 53 دوالراً للبرميل

»رويترز«: أسعار النفط ترتفع بعد تصريحات العمير

الكويت توقع اليوم عقد بناء أكبر مصفاة 
في الشرق األوسط بـ 5 مليارات دينار

»أوپيك« تتوقع زيادة الطلب على نفطها في 2016

لندن � رويترز: ارتفعت 
أسعار النفط أمس بعد أن 
النف����ط د.علي  قال وزير 
العمير إن النمو االقتصادي 
وخروج كميات كبيرة من 
التكلفة من  النفط عال����ي 
السوق من شأنهما المساعدة 
على تحس����ن األسعار في 

.2016
العمير  الوزي����ر  وقال 
ل� »رويت����رز« إن منظمة 
البلدان المصدرة للبترول 
)أوپيك( ستلتزم بسياستها 
التي تركز على  اإلنتاجية 

بناء حصة س����وقية على 
النفط  حس����اب منتج����ي 
التكلف����ة من خارج  عالي 

المنظمة.
التصريحات  وج����اءت 
بع����د ص����دور بيانات من 
شركة بيكر هيوز للخدمات 
النفطية أظهرت انخفاض 
الحف����ر  ع����دد منص����ات 
األميركية لألسبوع السادس 
التوال����ي ليبلغ عدد  على 
المنصات التي توقفت خالل 
الستة أسابيع الماضية 70 

منصة.

وارتفع سعر خام برنت 
50 سنتا إلى 53.15 دوالرا 
للبرميل، كما ارتفع الخام 
الخفي����ف 45  األميرك����ي 
إلى 50.08 دوالرا  س����نتا 

للبرميل.
وانخف���ض عدد منصات 
الحفر األميركية 20 منصة 
أسبوعيا في المتوسط منذ 
أن بلغت أعلى مستوى لها 
قبل عام عند 1609 منصات 
مع سعي شركات الحفر عالي 
إلى خفض نفقاتها  التكلفة 
بسبب هبوط أسعار الخام.

النف����ط دعما  وتلق����ى 
بس����يطا من تراجع سعر 
ال����دوالر األميرك����ي الذي 
يجعل واردات الدول التي 
تستخدم عم���الت مختلف���ة 

أرخص.
وحلق الدوالر قرب أدنى 
مستوى له في ثالثة أسابيع 
أمام س����لة م����ن العمالت 
الكبرى بفعل شكوك حول 
احتم����االت أن يقدم البنك 
المرك����زي األميركي على 
رفع أسعار الفائدة بنهاية 

هذا العام.

رويترز: توقع شركة البترول الوطنية 
الكويتية، اليوم الثالثاء، العقود الرئيسية 
الخاصة ببناء مصفاة الزور والتي ستكون 

األكبر في الشرق األوسط.
وقد يعط���ي بناء المصفاة التي تبلغ 
طاقتها 615 ألف برميل يوميا دفعة قوية 
لالقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات 
األخيرة بس���بب التوترات السياس���ية 

وهبوط أسعار النفط.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة محمد 
المطيري »هذا حدث مهم«، متوقعا بدء 
تشغيل المحطة مع اكتمال المشروع في 

نوفمبر 2019. 
المش���روع  وقال إن إجمالي تكلف��ة 
نحو 4.8 ملي���ارات دينار )15.91 مليار 

دوالر(.

لندن � رويترز: توقعت 
منظمة أوپيك امس أن ينمو 
الطلب على نفطها بفارق 
كبير عن توقعاتها السابقة 
نتيجة تضرر منتجي النفط 
الصخ���ري ف���ي الواليات 
املتحدة وموردين منافسني 
جراء استراتيجيتها القائمة 

الس���ماح لألس���عار  على 
بالهبوط.

وفي تقريرها الشهري 
توقعت أوپيك منو الطلب 
على نفطها إلى 30.82 مليون 
برميل يوميا في 2016 بزيادة 
510 آالف برميل يوميا عن 

التوقعات السابقة.

املنظم���ة  وتوقع���ت 
انخفاض االمدادات من خارح 
أوپيك بواقع 130 ألف برميل 
يوميا في 2016 مع انخفاض 
االنتاج من الواليات املتحدة 
واالحتاد السوفييتي السابق 
وافريقيا والشرق األوسط 
وعدد كبي���ر من الدول في 

اوروبا.
وقالت أوپيك في تقريرها 
»من ش���أن ذلك ان يقلص 
االمدادات في السوق ويقود 
لطلب أعلى على خام أوپيك، 
ما يس���فر عن توازن أكبر 
بني الع���رض والطلب في 

السوق«.

عبداهلل البدري

21% انخفاضاً في استثمارات الدول النفطية عاملياً

البدري: موافق على انضمام إندونيسيا إلى »أوپيك« .. 
واإلنتاج سيزيد بـ 850 ألف برميل يوميا

أحمد مغربي

قال االمني العام ملنظمة 
ال���دول املص���درة للنفط 
»أوپي���ك« عبداهلل البدري 
ان املنظم���ة وافق���ت على 
انضم���ام إندونيس���يا من 
الى »أوپيك«، مبينا  جديد 
ان انضمامه���ا الى املنظمة 
انتاج  سيعمل على زيادة 
دول املنظمة وانخفاض في 
اجلانب االخر بالدول خارج 
املنظمة، موضحا ان انتاج 
الف  إندونيسيا يبلغ 850 
برميل يوميا، وال يوجد لها 

اي تأثير على السوق.
واوض���ح الب���دري في 
تصريح امس على هامش 
جولته في معرض الكويت 
الثاني للنفط والغاز ان هناك 
بعض املقترحات من اعضاء 
الكونغرس االميركي حول 
بدء تصدير النفط االميركي، 
مشيرا الى ان اصدار القرار 
من عدمه ليس له تأثير على 

انتاج منظمة أوپيك.
وأش���ار البدري الى ان 
هن���اك تراجع���ا كبيرا في 
انتاج النفط الصخري بعد 

تراجع أسعار النفط اخلام، 
مبينا ان زيادة االنتاج في 
النفط الصخري يقدر بصفر 
حاليا، كما ان زيادة االنتاج 
في 2016 ستصبح بالسالب، 
مما سينعكس ايجابا على 

األسعار وعلى »أوپيك«.
توقعات���ه  وح���ول 
ملس���تويات أسعار النفط، 
ق���ال البدري:»لي���س لدي 
توقعات لألس���عار خالل 
املرحلة املقبلة«، الفتا الى 
انه ال احد باستطاعته التنبؤ 

بأسعار النفط مستقبال.
وفي س���ؤال حول مدى 
تأثير انخفاض النفط على 
املشاريع النفطية الرأسمالية 
للدول االعضاء في أوپيك، 
ق���ال الب���دري ان هن���اك 
تأثيرا كبيرا على املشاريع 
الرأسمالية في كافة الدول 
املنتجة للنفط، مشيرا الى 
ان هناك تراجعا بنسبة %21 
النفطية  في االستثمارات 

للدول املنتجة.

املطيري: تشغيل احملطة في نوفمبر 2019

 70% من متويل »الوقود البيئي« سيكون 
من مؤسسات حكومية دولية

قال الرئي���س التنفيذي في ش���ركة 
البترول الوطنية الكويتية محمد غازي 
الفريق المختص  المطيري، ان جول���ة 
بتمويل مش���روع الوقود البيئي حالفها 
التوفيق، حيث اس���تطاعت توفير اكثر 
م���ن 70% من حجم التموي���ل الخارجي 
المطلوب للمش���روع، الفتا إلى ان حجم 
التمويل المتوقع للمشروع يعادل نحو 

3.1 مليارات دينار.
ف���ي تصريح  المطي���ري  وأض���اف 
للصحافيين ان الفريق استطاع الحصول 
على موافقات مبدئية جيدة من عدة دول 
لتمويل المش���روع مثل هولندا وكوريا 
الجنوبية واليابان وع���دة دول اخرى، 
الفتا إلى انه من المحتمل ان ترتفع نسبة 
التمويل التي وصلوا اليها، مشيرا إلى انه 
سيتم تطبيق النموذج التمويلي نفسه 
على مشروع منشآت الغاز الجديدة في 

الزور.
وحول الوحدة المتضررة اثر الحريق 
االخير في مصفاة الشعيبة قال المطيري 
ان اللجنة المحايدة التي شكلتها المؤسسة 
انتهت من تقريرها، كما تم طلب خبراء 

عالميين قدموا تقريرا مشابها في القضية 
نفسها، حيث تم وضع تصورات لما جرى 
خالل الحادث باإلضاف���ة الى توصيات 
لالستفادة منها مس���تقبال، الفتا إلى ان 

الحادث فني بحت.
وعن وجود خس���ارة رأس���مالية في 
المصفاة إث���ر الحادث قال المطيري انه 
ال توجد خسارة رأسمالية، وانما هناك 
خس���ارة الفرص الضائع���ة اثر توقف 
الوحدة عن التشغيل، الفتا إلى انه تمت 
المصفاة وتعمل  الحس���ابات في  اعادة 
حاليا بط���اقة 150 ألف ب���رميل يومي�ا 
وهو افضل س���يناريو وفقا للتحليالت 

االقتصادية.
وبشأن عودة الوحدة إلى العمل مرة 
أخرى قال المطيري ان االمر قيد التحليل، 
حيث يوجد فحص دقيق ألجزاء الوحدة 
وأهم شيء فيها وهو المفاعل عبر خبراء 
من اليابان وبعدها س���يتم تحليل األمر 
والذي يحدد مدة االصالح وتكلفتها ومن 
ثم اتخاذ القرار خالل فترة زمنية قد تصل 
الى شهرين، خاصة انه من المتوقع ان 

تتوقف المصفاة في ابريل 2017.  


