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السعودية ملتزمة باتفاق اجلزائر شرط تعاون اجلميع

الفالح: سوق النفط ستتعافى حتى من دون تقليص اإلنتاج
وكاالت: قال وزير الطاقة 
الســعودي خالــد الفالح انه 
يعتقد أن سوق النفط ستوازن 
نفسها في العام ٢٠١7 حتى إذا 
لم يتدخل املنتجون فيها وإن 
إبقاء اإلنتاج عند املستويات 
احلالية من ثم قد يكون مبررا.
ومبوجــب اتفــاق مبدئي 
جرى التوصل إليه في سبتمبر 
في اجلزائر، ستقلص الدول 
األعضــاء في منظمة البلدان 

املصدرة للبتــرول )أوپيك( 
إنتاجها إلى مــا يتراوح بني 
3٢.5 و33 مليون برميل يوميا 
في أول خفض إلنتاج املنظمة 

منذ العام ٢٠٠8.
ويجتمع وزراء نفط أوپيك 
في ڤيينا األربعاء املقبل في 
مســعى إلكمال ذلك االتفاق، 
كما تريد أوپيك من املنتجني 
من خارجها مثل روسيا دعم 
التدخــل من خــالل تقليص 

إنتاجهــم. وأكــد الفالــح ان 
الســعودية ملتزمة مبوقفها 
بشــأن اتفاق اجلزائر، وهو 
أن على اجلميع أن يتعاونوا.

وأضاف الفالح انه يتوقع 
أن يكــون مســتوى الطلــب 
مشــجعا في العام ٢٠١7 وأن 
تصل الســوق إلــى التوازن 
العــام املقبل حتــى في عدم 
وجود تدخل من أوپيك، مشيرا 
إلى أن تدخل املنظمة يهدف 

إلــى التعجيل بهــذا التوازن 
وتعافي السوق بوتيرة أسرع.

وردا على سؤال حول ما إذا 
كانت اململكة ستبقي إنتاجها 
مرتفعا في نوفمبر عند نحو 
١٠.٦ ماليني برميل يوميا، قال 
الفالح: ان مستوى الطلب على 
اخلام السعودي مازال مرتفعا.
وأضــاف أنه يــرى أنه- 
النظــر عــن اململكة  بغــض 
إذا ما  وحصتها الســوقية- 

مت النظر إلــى هذا األمر على 
أنه دليل على متانة أســواق 
النفط وتعافيها فإن ذلك يعد 
إشــارة جيدة تثيــر التفاؤل 

بشأن تعافي السوق.
وقال الوزير انه ال يعتقد 
أن هناك مســارا واحدا فقط 
مطروحــا أمــام اجتماعــات 
أوپيك واملتمثــل في خفض 
اإلنتاج، مشيرا إلى أنه يرى أن 
إبقاء اإلنتاج عند املستويات 

احلالية مبرر مع أخذ تعافي 
االستهالك والنمو في األسواق 
النامية والواليات املتحدة في 

االعتبار.
وكانت األســواق تفاءلت 
ملجرد اإلعالن من جانب أوپيك 
عن تفاهم، بعد أكثر من عامني 
من نهاية تقليد سقف اإلنتاج 
واحلصص فــي أوپيك، إثر 
تقديــر العضــو األكبــر في 
املنظمة السعودية أن النصيب 

من السوق أهم من األسعار. 
ولم تعد الســعودية راغبة 
في أن تتحمل وحدها ضبط 
الســوق، فترفــع اإلنتاج أو 
تخفضه حسب حاجة السوق 
بينمــا يســتفيد غيرها من 
أعضاء أوپيك أو من خارجها، 
وجاء حترير سياسة اإلنتاج 
واحلصص فــي العام ٢٠١4 
كضغطة زناد إلطالق موجة 
هبوط األســعار لتهوي من 

أكثر من ١٠٠ دوالر للبرميل 
إلى نحو 3٠ دوالرا في مرحلة 

ما خالل العامني األخيرين.
واعتبــرت تلــك اخلطوة 
النفس األخير ملنظمة أوپيك 
التي توفر دولها ثلث اإلنتاج 
العاملــي مــن النفــط واعتاد 
العالم خالل العقود األربعة 
الســابقة اعتبارها »كارتال« 
لتحديد السعار بالتحكم في 
العرض مقابل الطلب العاملي.

الشكوك حول تقليص اإلنتاج تهبط بالنفط

15% منو صادرات النفط الكويتي للصني

هبطت أسعار النفط خالل تداوالت أمس مواصلة اخلسائر 
احلادة التي منيت بها يوم اجلمعة املاضي مع عودة الشــكوك 
بشأن قدرة كبار املنتجني على التوصل إلى اتفاق حول تخفيضات 
في اإلنتاج بهدف الســيطرة على تخمة املعروض في األسواق 
العامليــة. وهبطت العقود اآلجلة خلــام القياس العاملي مزيج 
برنت ٢% خالل العامالت لكنها عوضت بعض اخلسائر ليجري 
تداولها بانخفاض قدره 35 سنتا أو ما يعادل ٠.74% عند 8٩.4٦ 

دوالرا للبرميل.
وعوضت العقود األجلة خلام غرب تكساس الوسيط األميركي 
أيضا خسائرها التي منيت بها في وقت سابق وجرى تداولها 
بانخفاض قدره 38 سنتا أو ما يعادل ٠.78% عند 45.7٠ دوالرا 

للبرميل.

كونا: أظهرت إحصائيات رسمية امس ارتفاعا في صادرات 
النفط اخلام الكويتي للصني في أكتوبر املاضي بنسبة ٢.١5% 
مقارنــة بالعــام املاضي لتصــل الى ٩4٠ ألف طــن أي ٢٢ ألف 

برميل يوميا.
وذكــرت اإلحصائيات الصادرة عن اإلدارة العامة للجمارك 
الصينية ان صادرات الكويت في األشــهر العشــرة األولى من 
العام احلالي ارتفعت ١7.١% على أساس سنوي لتصل الى 3٢8 
ألف برميل يوميا. وأضافت أن واردات الصني من النفط اخلام 
ارتفعت في الشــهر املاضي بنســبة ٩.٢% على أساس سنوي 

لتصل إلى ٦.8 ماليني برميل يوميا.
ووفقا لإلدارة كانت روســيا اكبر مورد نفط للصني الشهر 
املاضي، إذ قفزت صادراتها لها بنســبة 38.٩% لتصل إلى ١.١٢ 
مليون برميل يوميا تليها الســعودية بوصول صادراتها الى 

٩4٠ ألف برميل يوميا.
واحتلت العــراق املرتبة الثالثــة بصادراتها التي ارتفعت 
بنســبة ٦٠.١% لتصل الى 878 ألــف برميل يوميا فيما احتلت 

إيران وانغوال املرتبتني الرابعة واخلامسة على التوالي.
يذكــر أن الطلب علــى النفط اخلام مــن املصافي الصينية 
احمللية املستقلة املعروفة بـ »مصافي ابريق الشاي« ارتفع منذ 
أن ســمحت احلكومة لهم باستيراد النفط اخلام العام املاضي 

كجزء من اإلصالحات في قطاع الطاقة.


