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االقتصادية

� طرح مناقصة مشروع »مركز 
التجميع 32« بكلفة مليار دوالر خالل 

2016

� »أويل برايس انتلجنس«: األسوأ 
لألسواق النفطية قد انتهى

� إضراب النفط حرم األسواق من 
كمية نفط تعادل التخمة احلالية في 

عرض النفط

� مسؤول سعودي: استئناف 
مفاوضات جتميد اإلنتاج يعود 

ميد: شركات النفط اخلليجية تعيد النظر في برامج إنفاقها على املدى املتوسط

الكويت األكثر إنفاقاً على مشروعات الطاقة

من الغاز الطبيعي املسال، 
ولكن الشحنة توجهت للمرة 
االولى نحو أوروبا وستصل 

إلى البرتغال قريبا.
وقد أش���ادت األوساط 
املعنية بالواليات املتحدة 
باعتبارها عامال رئيس���يا 
الطاقة  أم���ن  في توفي���ر 
في أوروب���ا، ولكن هناك 
تساؤالت حول مدى قدرة 
التنافس مع  الشركة على 
خط أنابيب الغاز القادم من 
روسيا، ناهيك عن ضمان 
شركة شينير للطاقة موطئ 
قدم لها في أسواق الطاقة 

األوروبية.

ولكن النش����رة اعتبرت 
ان م����ن الصعب تصور ان 
تترجم أوپيك هذه املفاوضات 
الفاشلة لضمان التوصل الى 
العنصر  اتفاقية، حيث إن 
الوحيد الذي يصب ملصلحة 
تعزيز التعاون بني األطراف 
هو احتمال ان تصل إيران 
الى مستويات إنتاجها التي 
كانت قبل فرض العقوبات 

عليها.

الغاز األميركي 

وذكرت النشرة ان شركة 
شينير األميركية للطاقة 
صدرت سادس شحنة لها 

النشرة: ان  الدوحة، قالت 
انهيار محادثات »أوپيك« 
حول جتمي���د اإلنتاج قد 
كشف عن جسامة االنقسام 
بني اعضاء املنظمة، اال ان 
مسؤوال س���عوديا قال ان 
الكارتل النفطي قد يستأنف 
املفاوضات ح���ول جتميد 
اإلنت���اج خ���الل اجتماعه 
املقبل في ڤيينا في يونيو 
املقب���ل، فيما قلل امني عام 
املنظمة م���ن فرص جناح 
املفاوض���ات عندما  ه���ذه 
اجاب ردا على سؤال بقوله 
»رمبا سيناقش الوزراء هذ 

االمر«.

الكويتيني قد أنهوا إضرابهم 
قائلني ان النقص في عرض 
النفط والبال����غ 1.5 مليون 
برميل يوميا وما نتج عنه 
من إرباك يومي، ميثل دليال 
على قوة النقابات النفطية 
وأهميته����ا. وأضاف����ت ان 
اإلضراب لعدة أيام ادى الى 
حرمان األسواق من كمية من 
النفط تعادل التخمة احلالية 
الت����ي تعانيه����ا في عرض 
النف����ط، وهو حدث مهم لم 

ينتبه له الكثيرون.

مفاوضات مرتقبة

وعلى صعيد نتائج قمة 

مستمرة.
أما عل����ى اجلانب اآلخر 
ف����إن اإلنتاج  من املعادلة، 
قد تراجع األسبوع املاضي 
بنحو 24 ألف برميل يوميا 
مع توقعات باستمرار هذا 
التراجع، فيما متضي عملية 
تعديل العرض مقابل الطلب 
على قدم وس����اق مع دالئل 
على استعادة األسواق الثقة 
بأن األسوأ بالنسبة لألسواق 

النفطية قد انتهى.

إضراب النفط

م����ن جانب آخ����ر، قالت 
النش����رة: ان عم����ال النفط 

على املدى املتوس����ط، وان 
النفط  كثيرا م����ن وزارات 
والشركات النفطية الوطنية 
قلص����ت ميزانياتها لعامي 
2015 و2016، وعملت على 
تعدي����ل اولوياتها للتركيز 
على املشروعات الضرورية، 
في ح����ني اعتب����رت بعض 
املش����روعات اق����ل حيوية 
وأهمي����ة في ظ����ل ظروف 
السوق السائدة ومت تعليقها 

او وضعها على الرف.

زخم نفطي

من جانب آخر، تساءلت 
نش����رة »اوي����ل براي����س 

اذا كانت  انتلجنس« عم����ا 
اس����عار النفط س����تواصل 
زخمها ال����ذي حققته خالل 
املاضي����ة، في ضوء  األيام 
النفط من  تراجع ع����رض 
دول كثيرة منتجة في العالم، 

السيما في الكويت.
النش����رة: هل  وأضافت 
ميكن خلامي غربي تكساس 
الوسيط وبرنت االحتفاظ 
باملكاسب التي حققاها خالل 
األيام املاضي����ة؟ وتابعت 
النشرة: ان مخزونات النفط 
قفزت مرة اخرى في الواليات 
املتحدة، ما يعتبر دليال على 
ان التخمة النفطية ما زالت 

محمود عيسى

في س����ياق استعراضها 
الطاقة  ألكبر مش����روعات 
التعاون  في دول مجل����س 
اخلليجي، قالت مجلة ميد: ان 
الكويت ظلت خالل العامني 
املاضيني واحدة من اكبر دول 
املجلس انفاقا على مشروعات 
النفط والغاز، وقد تركز ذلك 
بصورة كبيرة على مشروع 
حتدي����ث مصفات����ي النفط 
الرئيسيتني في البالد، فيما 
كانت مشروعات التوسع في 
التنقيب واإلنتاج متباطئة 
التي  اإلم����ارات  مقارنة مع 

متاثلها من حيث احلجم.
وتوقع����ت املجل����ة ان 
الكويت  تطرح شركة نفط 
العام  في وقت الحق م����ن 
احلالي مناقصة مش����روع 
التجمي����ع رقم 32  مرك����ز 
املقدرة تكلفته بنحو مليار 
دوالر في منطقة حقل برقان 
الكويت،  جن����وب ش����رقي 
ويهدف املش����روع للتعامل 
مع احلموضة املتزايدة في 
النفط اخلام املنتج من احلقل، 
وهناك على األقل 5 شركات 
تعد العدة لتقدمي عروضها 
بشأن املشروع الذي يجري 
استكمال الدراسات األولية 
واألساسية اخلاصة به من 
قبل شركة اميك فوستر ويلر 

البريطانية.
أما ع����ن مراكز التجميع 
اإلضافية ذات األرقام 29 و30 
و31، فقالت املجلة انها مازالت 
في مراحلها االولى بعد ان 
متت ترس����ية عقود بلغت 
قيمتها االجمالية 2.3 مليار 

دوالر في يوليو 2014.
وأش����ارت املجلة الى ان 
النفط اخلام  انهيار اسعار 
منذ منتصف عام 2014 دفع 
ش����ركات النف����ط الوطنية 
اخلليجية الى اعادة النظر 
في خط����ط وبرامج اإلنفاق 

الكويت مازالت واحدة من أكبر دول مجلس التعاون اخلليجي انفاقا على مشروعات النفط والغاز خالل العامني املاضيني 

النفط 
إلى أعلى مستوى 

في 2016.. 
تخطى 48 دوالراً

الس���نة كما دأبنا  بنهاية 
على القول ستبدأ األسعار 
باالجتاه إلى الصعود ألن 
السعر احلالي في السوق 
غير قابل لالس���تمرار في 

املدى الطويل«.
وأضاف: ميزان العرض 
والطلب س���يبدأ بالتغير 

قرب نهاية العام.
أدلى  الناصر قد  وكان 
بتصريح���ات مماثلة في 
يناي���ر املاض���ي، عندما 
قال إن أس���ع���ار النف���ط 
البالغ������ة  املنخفض���ة 
ح���والي 30 دوالرا للبرميل، 
غير قابل����ة لالس���تمرار 
وإن األسعار ستع���ود إلى 
100 دوالر في املستقب���ل 

املنظ��ور.
إن  وقال عندما س���ئل 
كانت »أرامكو« تنوي زيادة 
إنتاجها النفطي إن »الطاقة 
القصوى املستدامة ما زالت 
12 مليون برميل يوميا«، 
وإن الشركة ستلبي دوما 

الطلب اإلضافي.
وقال أيضا: »س���نلبي 
ما يطلبه الزبائن منا على 
املع���روض. نحن  صعيد 
مس���تعدون عل���ى الدوام 
للعمل بطاقتنا القصوى 
املستدامة متى تعني علينا 

ذلك«.

تقريبا مقابل سلة العمالت 
منذ بداية العام حتى برغم 
الفائدة  توقع رفع أسعار 

األميركية.

تعافي األسعار 

وكان الرئيس التنفيذي 
الوطنية  النفط  لش���ركة 
»أرامك���و«  العمالق���ة 
السعودية، قال في وقت 
س���ابق إن الشركة تتوقع 
تعافي أسعار اخلام بنهاية 
الس���نة، مش���ددا على أن 
السعودية »ستلبي طلب 

املستهلكني على الدوام«.
وتأتي تصريحات أمني 
الناصر بعد أن كشف ولي 
ول���ي العهد الس���عودي، 
رئيس املجلس االقتصادي 
والتنمية، األمير محمد بن 
سلمان، عن خطط طموحة 
إلنه���اء »إدم���ان« اململكة 
للنف�������ط، وحتويله�����ا 
ق���وة اس���تثم���ارية  إلى 

عاملي���ة.
وأضر تراجع أس���عار 
اخل���ام على م���دى عامني 
بكب���ار منتجي النفط في 
العالم، لكن »أرامكو« تعتقد 
أن االنحدار ش���ارف على 

االنتهاء.
ل����  الناص���ر  وق���ال 
»رويت���رز«: »نأم���ل هذا 

الدوالر وأدلة على انخفاض 
اإلم���دادات األميركية مما 
وضع األسعار على مسار 
أقوى أداء شهري منذ أبريل 

املاضي.
توقع���ات  وانه���ارت 
التوصل التفاق بني كبرى 
ال���دول املص���درة للنفط 
لتثبيت مستوى االنتاج 
-والتي دفعت األس���عار 
لالرتفاع 55% منذ منتصف 
فبراير- قبل أسبوعني بعد 
فش���ل محاول���ة التوصل 
التفاق بني الدول األعضاء 
في منظمة أوپيك واملنتجني 
املستقلني.وقفز خام غرب 
الوس���يط في  تكس���اس 
العقود اآلجلة 86 سنتا إلى 
44.90 دوالرا للبرميل في 

ذلك اليوم.
ولقي اخل���ام األميركي 
دعما بع���د أن أفاد تقرير 
من معهد البترول األميركي 
ب���أن مخزون���ات اخل���ام 
التجاري���ة ف���ي الواليات 
املتحدة انخفضت حوالي 
1.1 مليون برميل االسبوع 
املاض���ي ف���ي ح���ني كان 
متوسط توقعات محللني 
ف���ي اس���تطالع لرويترز 
إلى زيادة قدرها  يش���ير 
2.4 مليون برميل. وهبط 
الدوالر بع���د تراجعه %5 

إي���ران، وبعد االنقطاعات 
)في بعض اإلمدادات( في 
العراق ونيجيريا واإلمارات 
العربية املتحدة، قد تكبح 
االرتف���اع الذي حتقق في 
اآلونة األخيرة في أسعار 

اخلام.
وكان النف���ط قد صعد 
ملستوى قياسي منذ بداية 
العام، يوم األربعاء املاضي، 
ليصل إل���ى 46.77 دوالرا 
للبرميل مرتفعا بنس���بة 
20% تقريب���ا ف���ي أبريل، 
مدفوع���ا بتراجع الدوالر 
وأدل���ة عل���ى انخف���اض 
اإلم���دادات األميركية مما 
وضع األسعار على مسار 
أقوى أداء شهري منذ أبريل 

املاضي.
توقع���ات  وانه���ارت 
التوصل التفاق بني كبرى 
ال���دول املص���درة للنفط 
لتثبيت مستوى االنتاج 
-والتي دفعت األس���عار 
لالرتفاع 55% منذ منتصف 
فبراير- قبل أسبوعني بعد 
فش���ل محاول���ة التوصل 
التفاق بني الدول األعضاء 
في منظمة أوپيك واملنتج�ني 

املستقل��ني.
وكان النف���ط قد صعد 
ألعلى مس���توى األربعاء 
املاض���ي مدفوعا بتراجع 

النفط،  قفزت أس���عار 
إلى مستوى جديد  أمس، 
تعتبر األعل���ى في 2016 
بدعم م���ن تراجع الدوالر 
وتقلص اإلنتاج في الواليات 
املتحدة، على الرغم من أن 
زيادة إنتاج الشرق األوسط 
التي تلوح في األفق كبحت 

املكاسب.
وجرى ت���داول العقود 
اآلجلة خلام برنت بسعر 
للبرمي���ل  دوالرا   48.30
بزيادة 16 سنتا عن سعر 
آخ���ر إغ���الق، ف���ي حني 
العق���ود اآلجلة  ارتفعت 
للخام األميركي 24 سنتا 
إلى 46.27 دوالرا للبرميل 
وهي أعلى مستويات لعقود 

اخلامني هذا العام.
وقال بنك االس���تثمار 
»جيفريز« أمس: »السوق 
ت���وازن أفضل  تدخل في 
ونحن ما زلنا على رأينا 
بأن التخم���ة احلالية في 
املعروض س���تتحول إلى 
نقص ف���ي املعروض في 

النصف الثاني«.
لكن دويتشه بنك، قال 
الزي���ادة احملتملة في  إن 
الدول األعضاء في  إنتاج 
منظمة البل���دان املصدرة 
للبترول )أوپيك( نتيجة 
لالرتفاع الكبير في إنتاج 

اسعار النفط قفزت امس العلى مستوى لها في عام 2016 لتتخطى 48 دوالرا للبرميل.. في الصورة منصة سليبنرتي النرويجية التابعة لشركة النفط والغاز شتات أويل     )رويترز(

التخمة احلالية 
في املعروض 

ستتحول إلى نقص 
في املعروض في 

النصف الثاني

مخزونات اخلام 
األميركي انخفضت 

بنحو 1.1 مليون 
برميل األسبوع 

املاضي

»أرامكو«: توقعات 
بتعافي أسعار 

اخلام بنهاية العام.. 
والسعر احلالي غير 

قابل لالستمرار

ً النفط الكويتي يرتفع إلى 40.25 دوالرا
كونا: ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 61 سنتا في تداوالت اخلميس املاضي ليبلغ 40.25 
دوالرا مقابل 39.64 دوالرا للبرميل في تداوالت األربعاء، وذلك وفقا للسعر املعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط نحو 2% لتسجل 
أعلى مستوياتها خالل العام احلالي، حيث دفع تراجع الدوالر املستثمرين إلى التغاضي عن 
املستويات القياسية املرتفعة ملخزونات اخلام األميركي وتدفق إمدادات كبار املنتجني. وارتفعت 
العقود اآلجلة خلام برنت 96 سنتا ليبلغ عند التسوية 48.14 دوالرا للبرميل، كما زادت عقود 
اخلام األميركي غرب تكساس الوسيط 70 سنتا ليبلغ مستوى 46 دوالرا للبرميل.

»مؤسسة البترول« ترفع أسعار الغاز 
املسال إلى 325 دوالراً للطن

حتسن النفط ينعكس 
على املشهد »البورصوي اخلليجي«

ضعف الدوالر يدفع الذهب ألعلى 
مستوى في 7 أسابيع

كونا: أعلنت مؤسس��ة البترول الكويتية امس أسعارا 
جديدة لغاز البترول املس��ال )البروبان والبيوتان( لشهر 
مايو املقبل. وقالت املؤسسة إن غاز )البروبان( سيباع ب� 
325 دوالرا للطن املتري الواحد بارتفاع قدره 5 دوالرات 

مقارنة بشهر أبريل اجلاري الذي سجل 320 دوالرا.
وذكرت أن غاز )البيوتان( سيباع ب� 380 دوالرا للطن 
املتري الواحد بارتفاع قدره 30 دوالرا مقارنة بشهر أبريل 
اجلاري الذي سجل 350 دوالرا. يذكر أن غازي البترول املسال 
)البروبان والبيوتان( يستخدمان في صناعة البتروكيماويات 
إضافة إلى اس��تخدامات أخرى كوق��ود للطبخ والتدفئة. 
وتتأثر أس��عار الغاز املسال بأس��عار النفط في االسواق 
العاملية ارتفاعا أو انخفاضا إضافة إلى تأثرها بارتفاع قيمة 

الدوالر وانخفاضها أمام العمالت الرئيسية.

سجل األداء العام للبورصات اخلليجية تداوالت نشطة 
على األسهم القيادية وعلى األسهم الصغيرة خالل األسبوع 
املاضي، حملت معها مزيدا من السيولة املضاربية والسيولة 
االس��تثمارية بنفس الوقت، ليسجل عدد من البورصات 
ارتفاعات قياس��ية على قيم وأحجام التداوالت اليومية. 
ويعود هذا االجتاه إلى حتس��ن أسعار النفط رغم تخمة 
املعروض ليتخطى سعر برميل النفط 48 دوالرا ويسجل 
أعلى أداء منذ بداية العام. وقال تقرير لشركة »صحاري« 
للخدمات املالية: ان وتيرة الش��راء االنتقائي على مجمل 
املراكز اإليجابية واألسهم التي اقتربت أسعارها من مستويات 

الدعم تفرز بدورها الكثير من الفرص االستثمارية.

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع امس، 
في الوقت الذي سجلت فيه الفضة أعلى مستوياتها منذ 
يناير املاضي مع تعرض أسواق األسهم والدوالر لضغوط 
جراء قرار بنك اليابان املركزي أول من امس اخلميس عدم 
توسيع برنامج احلوافز النقدية. وارتفع الذهب 0.7% في 
التعامالت الفورية إلى 1274.52 دوالرا لألوقية )األونصة( 
بعد أن بلغ الذروة في وقت س��ابق عند 1280.60 دوالرا 
لألوقية. وصعدت عقود الذهب األميركية اآلجلة تس��ليم 
يونيو بواقع 10.70 دوالرات إلى 1277.10 دوالرا لألوقية. 
واملعدن األصفر مرتفع 3.5% من بداية األسبوع إلى اآلن 
في قفزة ستكون األكبر منذ األسبوع الذي انتهى في 12 

فبراير. وارتفعت الفضة 1.4% إلى 17.77 دوالر لألوقية.


