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»النفط الكويتي« يرتفع 1.4%االقتصادية
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 59 سنتا ليبلغ 
42.69 دوالرا بنسبة 1.4%، وفقا للسعر املعلن أمس من 
مؤسسة البترول الكويتية. وتعتزم الكويت تخفيض 
إنتاجها 131 ألف برميل يوميا إلى 2.707 مليون برميل 
يوميا، على ضوء االتفاق الذي توصلت إليه »أوپيك« في 
اجتماعها امس األول.

االتفاق خطوة كبرى باتجاه عودة التوازن إلى السوق

»فيتش«: التزام »أوپيك« وحده ليس كافياً إلنهاء تخمة املعروض
وكاالت: قالت وكالة فيتش 
للتصنيف االئتماني، إن اتفاق 
أوپيك خلفــض إنتاج النفط 
للمــرة األولى منذ ٢٠٠8 يعد 
خطوة كبرى باجتــاه عودة 

التوازن للسوق.
فــي  الوكالــة  وأشــارت 
تقريرهــا إلى أن قرار خفض 
اإلنتاج يعــد أول تدخل مهم 
لدعم األسعار منذ عام ٢٠٠8 
ومــن املرجح أن يــؤدي إلى 
عودة التوازن للسوق بوتيرة 

أسرع.
وأشــارت إلى أنه ما زالت 
هناك مخاطر كبيرة تتمثل في 
أن ينتج أعضاء أوپيك النفط 
مبستويات أعلى من احلصص 
املقررة كما حدث في املاضي.
وأوضحــت فيتــش فــي 
تقريرهــا أن التــزام أوپيــك 
وحده ليس كافيا إلنهاء تخمة 
املعروض النفطي، حيث تنتج 
أوپيك ثلث النفط العاملي أو 
نحو 33.٦ مليون برميل يوميا 
ومبوجب االتفاق الذي جرى 
التوصل إليه فإنها ستخفض 
إنتاجها بنحو ١.٢ مليون برميل 

يوميا بدءا من يناير ٢٠١7.
وســتتحمل الســعودية 
نصيــب األســد عبــر خفض 
إنتاجهــا بنحــو ٠.5 مليــون 
برميل يوميا إلى ١٠.٠٦ مليون 
برميــل يوميا. وســيخفض 
حلفــاء اململكــة اخلليجيون 

- اإلمــارات والكويت وقطر 
- إنتاجهم مبا مجموعه 3٠٠ 

ألف برميل يوميا.
وجــرى الســماح إليــران 
بزيــادة إنتاجهــا قليــا من 
مستواه في أكتوبر، حيث دأبت 
على القول بانها في حاجة إلى 

برميل قبل االتفاق.
الكويــت، فتعتــزم  أمــا 
تخفيــض إنتاجهــا ١3١ ألــف 
إلــى 7٠7.٢  برميــل يوميــا 
مليون برميــل يوميا، بعدما 
كانت مستويات إنتاجها تبلغ 

٢.838 مليون برميل يوميا.

اآلتي: ڤنزويا ستخفض 95 
ألف برميــل يوميا إلى 97٢.١ 
مليون برميل يوميا، الغابون 
)-9 آالف برميــل يوميــا( 
إلــى ١93 ألف برميــل يوميا، 
األكــوادور )-٢٦ ألف برميل 
يوميا( إلــى 5٢٢ ألف برميل 

اســتعادة حصتها في سوق 
النفط والتــي فقدتها في ظل 

العقوبات الغربية.
وستخفض اجلزائر إنتاجها 
بنحو 5٠ ألف برميل يوميا إلى 
١.٠39 مليــون برميل يوميا، 
عن مســتويات ١.٠89 مليون 

غير ان قطر ستتحمل فقط 
خفــض 3٠ ألف برميل يوميا 
إلــى ٦١8 ألف برميــل يوميا، 
مقارنة بـــ ٦48 ألــف برميل 

يوميا قبل االتفاق.
وباقــي احلصص الفردية 
لألعضاء، فتتوزع على الشكل 

يوميــا وأنغــوال ســتخفض 
إنتاجها بـ 8٠ ألف برميل يوميا 
إلى ١.٦73 مليون برميل يوميا.

وأوضحت وكالة التصنيف 
العاملــي فيتش أنــه من غير 
املعروف مدى ســرعة انتاج 
النفــط اخلــام فــي الواليات 
املتحــدة ومــا هــو رد الفعل 
لألســعار النفــط، حيــث بدأ 
تنامي إنتاج النفط الصخري 
بالواليات املتحــدة من أدنى 

مستوياته األخيرة.
انــه  الوكالــة  وأضافــت 
اعتمادا علــى توقعات وكالة 
الطاقــة الدولية كمدخل، فإن 
تقديرات استهاك النفط اخلام 
قد تتجاوز اإلنتاج بنحو 4٠٠ 
مليون برميل في الربع األول 
مــن ٢٠١7 إذا مت متديد اتفاق 
أوپيك والتزم به أعضاء أوپيك 
واملنتجني من خارجها، مشيرا 
إلى انه قد يكون الفرق أعلى 
من تلــك التقديــرات إذا كان 
انضمــام الدول غير األعضاء 
في أوپيك على القدر نفســه 

من االلتزام.
إلــى ذلــك، ارتفــع ســعر 
النفط اخلام بنسبة ١% خال 
تداوالت أمــس ليبلغ 5٠.٢4 

دوالرا للبرميل.
وميثــل خفــض مشــترك 
لإلنتــاج مــن جانــب أوپيك 
واملنتجــني غيــر األعضــاء 
بواقع ١.8 مليون برميل يوميا 
نحو ٢% مــن اإلنتاج العاملي 
وسيساعد في تخلص السوق 
من تخمة في املخزونات دفعت 
األسعار لانهيار من مستويات 
مرتفعــة بلغــت ١١5 دوالرا 

للبرميل في منتصف ٢٠١4.
وقالــت قطر التــي ترأس 
أوپيــك إن املنتجــني غيــر 
األعضــاء وافقوا على خفض 
إنتاجهم بواقع ٦٠٠ ألف برميل 
يوميا إضافية تســاهم فيهم 
روسيا بنحو 3٠٠ ألف برميل.
أذربيجــان  وأعلنــت 
وكازاخستان - وهما منتجان 
من غير األعضاء في أوپيك إنهما 
أيضا قد يخفضــان إنتاجهما. 
وقالــت قطــر إن أوپيك علقت 
عضوية إندونيسيا اليوم ألنها 
مســتورد صاف للنفط وليس 

مبقدورها خفض اإلنتاج.
وستجري أوپيك محادثات 
مــع املنتجني غيــر األعضاء 
باملنظمــة فــي التاســع مــن 
ديسمبر اجلاري، وقالت قطر 
إن أوپيك ســتعقد اجتماعها 
املقبل فــي ٢5 مايــو ملراقبة 
التقيد باالتفاق وقد متدده ٦ 

أشهر.

هلع أسواق النفط يهدأ بعد القرار التاريخي ألوپيك بخفض اإلنتاج

في غمرة دالئل على انتعاش األسواق

انتخاب ترامب قد يخلق 
ماليني فرص العمل في الصناعة النفطية

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن قطاع الطاقة فقد املايني 
مــن فرص العمل منذ عــام ٢٠١4، حيث قدرت 
شركة وود ماكينزي االستشارية البريطانية في 
يونيو املاضي ان االستثمار في تطوير حقول 
النفط والغاز والتنقيب هذا العام سيكون في 
حــدود 4٠٠ مليار دوالر، وهو مــا يقل بأكثر 
من الثلث عما كان عليه قبل انهيار األســعار، 
وهناك احتمال أن نشهد املزيد من االنخفاض 

في عام ٢٠١7.
وأضافــت املجلــة في حتليــل بقلم رئيس 
حتريرها ادموند سوليفان ان هذه التطورات 
السلبية قد وقعت قبل فوز دونالد ترامب في 
االنتخابات الرئاســية االميركية، وهو ما يعد 
بخلــق مايــني الفرص والوظائــف من خال 
إلغاء القيود املفروضة على إنتاج الطاقة في 

الواليات املتحدة.
ويقول املستشارون ان خطط ترامب املتعلقة 
بالطاقة قد ترفع الناجت احمللي اإلجمالي األميركي 
بنحو ١5٠ مليــار دوالر، وهو ما يعتبر خرقا 
واضحا للسياســات األميركيــة التي وضعت 
انبعاثات الكربون والبيئة على رأس أولويات 

الطاقة في واشنطن.

ارتفاع األسهم
وقد ارتفعت أسعار أسهم الشركات املنتجة 
للنفــط والغــاز املدرجة فــي بورصتي لندن 
ونيويورك بنسبة 5% منذ االنتخابات الرئاسية، 
كما تعزز تأثير ترامب بزيادة نسبتها ١٠% في 

أسعار النفط.
وأضــاف الكاتب ان األمــر األكثر جوهرية 
يتمثل في خطة أرامكو السعودية الستثمار ما 
يقرب من 4٠٠ مليار دوالر في الطاقة اإلنتاجية 

للنفط والغاز بحلول عام ٢٠٢5. 

ووافقت شركة البترول الكويتية العاملية 
في نوفمبر املاضي على االستثمار في مجمع 
للبتروكيماويــات وتكريــر النفط في منطقة 
الدقــم في ســلطنة عمان بكلفــة تصل الى ٦ 

مليارات دوالر.
وفي ابوظبي، قال الكاتب ان االمارة انهمكت 
هذا العام بأكثر مشــروعات الطاقة راديكالية 
منذ إنشاء شركة النفط الوطنية في أبوظبي 
)ادنوك( عام ١97١، ولكن ثمة دالئل على خطط 
لتفعيل مشــروعات كبرى من بينها توســعة 

مصفاة التكرير في الرويس.
ومن املقرر زيادة االســتثمارات في قطاع 
النفط والغاز في دول أخرى في اخلليج، حيث 
سيتم قريبا طرح عقود البناء لتوسيع مصفاة 

سترة في البحرين. 

أجواء قاتمة 
ومضى الكاتب الى القول ان عطاءات التأهيل 
املبدئية لنحو 5٠ من عقود النفط والغاز اإليراني 
ستطرح هذا الشهر. وعلى الرغم من األجواء 
القامتة التــي تظلل أجواء الصناعة النفطية، 
فإن اإلنتاج املشــترك من النفط لدول اخلليج 
في خريف هذا العام بلغ ما يقرب من ٢7 مليون 
برميل يوميا، وهو ما يزيد بنحو مليوني برميل 

متاما عما كان عليه قبل عام.
وختــم الكاتب مقاله بالقــول إن بريطانيا 
تقــر بأن قطــاع النفط والغــاز، الذي يخضع 
للضريبة والتنظيم بشــكل كبير رمبا يكون 
أهم قطاعات الصناعات التحويلية، وبالتالي 
فانه ال ميكن السماح بتركه للتعامل التلقائي 
مع تقلبات األســعار التي لم يسبق لها مثيل، 
وجتمع احلكومات في جميع أنحاء العالم على 
هذا األمر، لكن وجود دونالد ترامب في ســدة 
البيت األبيض هو الذي قد ميثل الفرق األكبر 

في هذا املضمار.

»السعودي« و»قطر« و»مسقط« األكثر استفادة.. وارتفاع خجول لـ »الكويت«

اتفاق »أوپيك«.. يشعل األسهم
شريف حمدي

قفزة كبيرة حققها سعر 
النفط في السوق العاملي )خام 
برنت( بنسبة ١3% ليصل إلى 
5٢ دوالرا للبرميل ارتفاعا من 
4٦ دوالرا قبل التوصل إلى 
اتفاق منظمة أوپيك خلفض 
اإلنتاج من أجل القضاء على 
تخمة املعروض في األسواق 

العاملية.
القــرار  وانعكــس هــذا 
التاريخــي علــى أداء أغلب 
أســواق املال العاملية بشكل 
عام وأســواق اخلليج على 
وجــه اخلصــوص نظــرا 
العتمــاد دول اخلليج على 
النفــط كســلعة رئيســية، 
وبالتالي فإن ارتفاع أسعار 
النفــط يعزز ايرادات الدول 

اخلليجية.
الثانــي علــى  ولليــوم 
التوالــي، شــهدت أســواق 
املنطقــة نشــاطا الفتا على 
مســتوى كافة مؤشــراتها، 
حيث نشطت األسواق قبل 
التوصل التفاق رسمي على 
وقع التصريحات التفاؤلية 
التي سبقت اجتماع أوپيك، 
وزاد النشاط بشكل كبير في 
جلســة تعامات أمس بعد 
اإلعان رسميا عن التوصل 
خلفــض االنتــاج بواقع ١.٢ 
مليون برميــل يوميا، وهو 
ما ترتب عليه ارتفاع سعر 
النفط إلى 5٢ دوالرا للبرميل.
وأنهت مؤشرات أسواق 
اخلليج تعامات جلسة أمس 

على النحو التالي:
٭ ارتفع السوق السعودي 
بنســبة ١,3% بارتفــاع 93 
نقطة ليصل إلى 7٠93 نقاط، 
ويعزز السوق استقراره فوق 
7٠٠٠ نقطــة ألول مــرة من 

ديسمبر ٢٠١5.
٭ ارتفع ســوق قطر املالي 
بنسبة ١.٢% بإضافة ١٢٠ نقطة 
جديدة ملكاســبه الســابقة، 
ليصل مؤشــر الســوق إلى 

99١3 نقطة.
٭ حقق سوق مسقط مكاسب 
كبيرة نسبة ١.8% مبكاسب 
بلغــت ١٠٢ نقطــة ليصــل 
املؤشر ملستوى 559٠ نقطة.

٭ ارتفع سوق الكويت املالي 
بنسبة ٠.3% مبكاسب بلغت 

١5 نقطة ليصــل إلى 55٦9 
نقطة.

٭ حقــق ســوق البحريــن 
مكاسب بنسبة ٠.3% بإضافة 
3.٦ نقاط جديدة ليصل إلى 

.١777
٭ تعطل أســواق اإلمارات 
)دبــي - أبوظبي( بســبب 
عطلــة االحتفــال بالعيــد 

الوطني.
ومن املتوقع أن تواصل 
مؤشرات أسواق اخلليج حالة 
الزخم التي تشــهدها حاليا 
بسبب ارتفاع أسعار النفط، 
غير أن عمليات جني األرباح 
ســتحد من هذه االرتفاعات 
خــال تعامــات األســبوع 

املقبل.

محليا، شهد سوق الكويت 
املالي تباينا في أداء نشاطه 
األســبوعي، حيــث ارتفــع 
املؤشران السعري والوزني، 
فيما جنح مؤشــر كويت ١5 

إلى التراجع الطفيف.
ولوحظ تراجع السيولة 
التــي مت ضخها علــى مدار 
فــي  األســبوع  جلســات 
السوق، إذ بلغت ٦١ مليون 
دينار كمحصلة اســبوعية 
مبتوسط يومي ١٢.٢ مليون 
دينار، وذلك تراجعا من 7٢ 
مليون دينار األسبوع املاضي 
مبتوســط يومي بلــغ ١4.4 

مليون دينار.
وبنهاية تعامات األسبوع 
ســجلت القيمة الرأسمالية 
للبورصة الكويتية ارتفاعا 
قيمتــه ٦٦ مليــون دينــار 
ببلوغها ٢5.54٢ مليار دينار 
بزيــادة عــن ٢5.47٦ مليار 
دينــار في نهايــة تعامات 

األسبوع املاضي.
وأنهت املؤشرات الثاثة 
تعاماتها على النحو التالي:
٭ حقــق مؤشــر كويت ١5 
تراجعا بنسبة ٠.١%، متراجعا 
بنقطة واحدة ليصل إلى 8٦٢ 

نقطة.
الوزني  ارتفــع املؤشــر  ٭ 
بنســبة ٠.3% محققا نقطة 
واحدة مكاســب ليصل إلى 

3٦9 نقطة.
٭ وصل املؤشــر السعري 
إلى 55٦9 نقطة، وذلك بعد 
حتقيــق 5٢ نقطــة إضافية 

بنسبة ارتفاع 9.٠%.

اسهم بورصات اخلليج تنتعش بسبب قفزات أسعار النفط 

تعطل أسواق 
»دبي« و»أبوظبي« 

لالحتفال بالعيد 
الوطني

بورصة الكويت 
تربح 66 مليون 

دينار في تعامالت 
األسبوع

االلتزام باحلصص 
أحد املخاطر 

الكبيرة التي حتيط 
باالتفاق

قرار خفض اإلنتاج 
قد يؤدي إلى عودة 

التوازن للسوق 
بوتيرة أسرع

اتفاق أوپيك لم 
يغير توقعات 

الوكالة ألسعار 
النفط في األجل 

الطويل

ما أهم التحفظات 
على اتفاق »أوپيك«؟

الفالح: االتفاق مع روسيا سيعلن قريبًا

روسيا ستخفض إنتاجها دون 
مستويات نوفمبر وديسمبر

وصف اخلبير النفطي طالل البذالي قرار أوپيك بـ 
»اإليجابي« لألسواق النفطية، مؤكدا أن االتفاق على خفض 

اإلنتاج 1.2 مليون برميل يوميا داخل أوپيك، ونحو 600 
ألف برميل يوميا خارج »أوپيك«، يعطي إشارة إيجابية 

واضحة لألسواق العاملية بأن املنظمة ستعود إلى دفة 
القيادة والتحكم بأسعار النفط.

وأعرب البذالي في حديث مع »العربية« عن تفاؤله في 
استمرار موجة صعود أسعار النفط لتالمس مستويات 60 

دوالرا خالل الربع األول من العام 2017، حتى مع حتول 
املنتجني نحو النفط الصخري رغم أنه يتطلب الكثير من 

الوقت.
وأبدى البذالي حتفظه عن 3 نقاط رئيسية توصل لها 

اجتماع أوپيك يوم أمس: أوال، يوجد شكوك تلف مطالبات 
»أوپيك« بتكليف جلنة محادية ملراقبة التزام الدول 

بحصص اإلنتاج احملددة. ثانيا، إيران لن تساعد في عملية 
خفض اإلنتاج، بل أقرت أنها ستجمد إنتاجها عند 3.797 

ماليني برميل يوميا.
كما أن روسيا تعهدت بتخفيض إنتاجها 300 ألف برميل 
يوميا، ولكنها لم حتدد جدوال زمنيا لبدء التطبيق فعليا.

وكاالت: قال وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية السعودي 
خالد الفالح، إن اتفاق منظمة »أوپيك« سيكون له أثر إيجابي على 

السوق، حيث عملت جميع الدول األعضاء على إجناحه.
وأضاف في تغريدة على حسابه في موقع التواصل االجتماعي 

»تويتر« أمس أن االتفاق مع روسيا وعدة دول أخرى من خارج 
منظمة »أوپيك« على املشاركة سيتم إعالنه قريبا.

موسكو - رويترز: قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك 
امس إن بالده ستخفض إنتاجها النفطي من مستوياته في 

شهري نوفمبر وديسمبر.
وكان نوفاك قال قبل يوم إن روسيا مستعدة خلفض إنتاجها 

من النفط مبا يصل إلى 300 ألف برميل يوميا في النصف األول 
من 2017 في إطار اتفاق مع منظمة البلدان املصدرة للبترول 

)أوپيك(. وذكر نوفاك أن أذربيجان واملكسيك وآخرين قد 
ينضمون إلى االتفاق الذي سيشهد خفض اإلنتاج من جانب 

أوپيك ودول غير أعضاء في املنظمة.


