
 14 

 آلخر أخبار االقتصاد احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
  www.alanba.com.kw/Business 

 االقتصادية 
 PDF ملشاهدة الصفحة 

 السبت ٧ اكتوبر ٢٠١٧ 

 النفط الكويتي يرتفع لـ ٥٣٫٣ دوالراً 
 ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ٦١ سنتا بتداوالت نهاية األسبوع ليبلغ ٥٣٫٣٢ 
دوالرا مقابل ٥٢٫٧١ دوالراً للبرميل في التداوالت السابقة وفقا للسعر املعلن من 
مؤسسة البترول الكويتية. وفي األسواق العاملية ارتفعت أسعار النفط مدعومة بأنباء 
عن ترحيب بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج بني منظمة الدول املصدرة للبترول (أوپيك) 
وكبار املنتجني من خارجها حتى نهاية العام املقبل. وارتفع سعر برنت ليصل إلى ٥٧ 
دوالرا كما ارتفع سعر اخلام األميركي لـ ٥٠٫٨ دوالرا. 

 األسعار ارتفعت فوق ٥٦ دوالراً بدعم من توقعات تمديد االتفاق 

 أسواق النفط تتلقى دعماً من مساعي متديد خفض اإلنتاج لنهاية ٢٠١٨ 
في الهبوط.

  وقــال الفالــح متحدثــا إلــى جانب 
وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
في منتدى للطاقة في موسكو «دخول 
النفط الصخري، وحدوث ذلك مجددا في 
٢٠١٨، ال يزعجني على اإلطالق. بإمكان 

السوق استيعابه».
  وأضاف اننا نشهد انخفاضا مطردا في 
املخزونات. ونرى مع دخول الربع األخير 
من العام أن اإلمدادات أقل من الطلب وأن 

املخزونات تتناقص في أرجاء العالم.
  وقال الفالح إن زيارة امللك ســلمان 
لروسيا، وهي أول زيارة يقوم بها ملك 
سعودي ملوسكو، أظهرت املستوى املرتفع 
من الثقة املتبادلة بني أكبر منتجني للنفط 

في العالم.
  وستوقع شــركة أرامكو السعودية 
النفطية العمالقة اململوكة للدولة بضع 
مذكرات تفاهم غير ملزمة مع شــركات 
جازبــروم وجازبــروم نفت وســيبور 

وليتاسكو الروسية.
  وقال املتحدث باسم الكرملني دميتري 
بيســكوف للصحافيــني خــالل مؤمتر 
عبر الهاتف «لم يقترح فالدميير بوتني 
ذلك (متديد اتفاق خفض اإلنتاج). أقر 
فالدميير بوتني بــأن هذا احتمال قائم، 
مضيفا أن الزعيمني ناقشا أسعار النفط 
العامليــة والتعاون املشــترك إلرســاء 

االستقرار في السوق».
  وقبل ختم تعامالت األسبوع صعدت 
أسعار النفط حوالي ٢٪ مدعومة بعالمات 
على استعداد السعودية وروسيا لتمديد 
اتفاق التخفيضات االنتاجية حتى نهاية 
العــام املقبــل، ما دفع اخلــام األميركي 
للعودة فوق مستوى ٥٠ دوالرا للبرميل، 
اال انه عاد الى التذبذب من جديد خالل 

تعامالت اجلمعة. 

ولي العهد األمير محمد بن سلمان بأن 
تكون اململكة العربية السعودية مرنة 
في قيــادة الدول املنتجة داخل وخارج 
أوپيك إلى توافق يصل باألســواق إلى 

ما نصبو إليه».
  وقــال إن هدف أكبــر مصدر للنفط 
في العالم هو «توازن العرض والطلب 
وخفــض املخزونــات إلى مســتوياتها 
الطبيعيــة وإعــادة دورة االســتثمار، 
والصحة والتعافي إلى أسواق النفط».

  وساهمت السعودية وروسيا في إبرام 
االتفاق بني أوپيك وعشرة منتجني غير 
أعضاء باملنظمة خلفض إنتاج النفط حتى 
نهاية مارس ٢٠١٨ في محاولة لتقليص 

تخمة املعروض العاملي من اخلام.
  وارتفع خام برنــت فوق ٥٦ دوالرا 
اخلميس املاضي مدعوما بتوقعات لتمديد 
اتفاق اخلفض، لكن األسعار التزال عند 

نصف مستوياتها في منتصف ٢٠١٤.
  ويضغط ارتفاع إنتاج النفط الصخري 
في الواليات املتحدة على صعود األسعار، 
لكن الفالح قال إن املخزونات مستمرة 

سيواصالن العمل على استقرار أسواق 
النفط العاملية.

  وعلى جانب آخر، قال الكرملني أمس 
اجلمعة إن الرئيس الروســي فالدميير 
بوتني لم يقترح متديد اتفاق خفض إنتاج 
النفط العاملي خالل محادثات مع العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز، 
لكنه قال إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل.

  وقال وزير الطاقة الســعودي خالد 
الفالح فــي مقابلة تلفزيونية إن اتفاق 
خفض اإلنتاج، الذي ينتهي في مارس، 
قد يجري متديده حتى نهاية العام القادم.
  وقال الفالح لتلفزيون العربية «في 
اململكة، يجب أن نترك جميع اخليارات 
مفتوحة، وافقنــا الرئيس بوتني الرأي 
وأبدى اســتعداده للتمديد لنهاية ٢٠١٨ 
إذا مت التوافــق على ذلــك، وإذا كان هذا 

هو اخليار األفضل».
  وأضاف قائــال: «ردة فعلي لهذا هو 
الترحيب باملرونة من قبل قمة الهرم في 
روسيا وأيضا التأكيد على التوجيهات لي 
من قبل خادم احلرمني الشريفني وسمو 

 وكاالت: تلقــت اســعار النفط دعما 
كبيرا بنهاية األسبوع املاضي بعد ظهور 
عالمات على استعداد السعودية وروسيا 
لتمديد اتفاق التخفيضات االنتاجية حتى 
نهاية العام املقبل، ما دفع اخلام األميركي 
للعودة فوق مستوى ٥٠ دوالرا للبرميل، 
فيما صعد خام برنــت فوق ٥٦ دوالرا 

للبرميل.
  وغطــت هــذه األنباء علــى بيانات 
أميركية تظهر ارتفاع صادرات الواليات 
املتحدة من النفط اخلام إلى مســتوى 
قياسي واستئناف االنتاج في حقل نفطي 

رئيسي في ليبيا.
  وبحســب وكالة «رويترز» لم تقدم 
السعودية تعهدا قويا بتمديد اتفاق بني 
منظمة أوپيك وروسيا ومنتجني آخرين 
خلفض إنتاج النفــط، لكنها قالت إنها 
«مرنة» إزاء مقترح من روسيا لتمديد 

االتفاق حتى نهاية ٢٠١٨.
  ونقلت وكالة األنباء السعودية عن 
امللك سلمان قوله إن السعودية مازالت 
حترص على استقرار سوق النفط العاملي 
على نحو يوازن بني مصالح املستهلكني 

واملنتجني.
  وقالت الوكالة إن امللك ســلمان قال 
لدى اســتقباله أعضاء مجلس األعمال 
السعودي الروسي في موسكو «اململكة 
كانــت وال تزال حترص على اســتقرار 
السوق العاملي للنفط مبا يحقق التوازن 

بني مصالح املستهلكني واملنتجني».
  وأضاف «كانت مساهمتنا مع األصدقاء 
الروس محورية للتوصل إلى آفاق نحو 
إعادة التوازن ألســواق النفط العاملية 

وهو ما نأمل في استمراره».
  وقــال العاهل الســعودي للرئيس 
الروسي فالدميير بوتني في أول زيارة 
يقوم بها ملك سعودي لروسيا إن البلدين 

 قال جتار إن مؤسسة البترول الكويتية وقعت عقدا مدته ١٢ شهرا مع 
مشترين لبيع النفتا الكاملة النطاق حتميل الفترة من ديسمبر ٢٠١٧ 

إلى نوفمبر ٢٠١٨ بعالوة نحو ٩٫٥٠ دوالرات للطن فوق متوسط أسعار 
الشرق األوسط على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب).

  وتعادل هذه العالوة أكثر من مثلي العالوة البالغة أربعة دوالرات للطن 
التي تلقتها مؤسسة البترول الكويتية في عقد قائم مدته ١٢ شهرا ينتهي 

أجله في نوفمبر ٢٠١٧. 

 الكويت توقع عقدًا لبيع النفتا بعالوة 
  نحو ٩٫٥٠ دوالرات للطن

 أبرزها تهديدات زيادة النفط الصخري والغاز المسال  أميركا وإيران وڤنزويال األكثر حظاً من االكتشافات الجديدة 

 ٤٩ ٪ زيادة في االحتياطي النفطي العاملي 
على مدار ٢٠ عاماً 

 ٤ أسباب تبقي النفط أقل من ٦٠ دوالرًا 
  على املدى الطويل 

 محمود عيسى
  

نيــوز  صحيفــة    قالــت 
ويكلي ان االكتشــاف املستمر 
الحتياطيات نفطية جديدة فند 
الكثير مــن التوقعات املرعبة 
القائلة ببلــوغ النفط ذروته، 
واستنزاف الوقود األحفوري، 
والتــي انتشــرت علــى مدى 
العقود األخيــرة واضافت ان 
مفهوم ذروة النفط - أي اننا 
اكتشفنا بالفعل اجلزء األكبر 
من احتياطيات النفط العاملية 
ووصلنا إلى احلد األقصى ملعدل 
استخراجه-ال يستقيم عندما 
يتواصل اكتشاف احتياطيات 

جديدة وبصورة مستمرة.
  وتبني املراجعة اإلحصائية 
لشركة بي بي النفطية العاملية 
فــي يونيــو ٢٠١٧ ان إجمالي 
االحتياطيات النفطية املؤكدة 
في نهاية عــام ١٩٩٦ بلغ ١١٤٩ 
مليار برميل وقــد ارتفع ذلك 
الرقم إلــى ١٣٨٨ مليار برميل 
في نهاية ٢٠٠٦ ثم زاد الى ١٧٠٨ 

مليارات برميل بنهاية ٢٠١٦.
  وبــدال مــن أن تســتنزف 
احتياطيــات النفــط العاملية، 
فقــد تعاظمــت بالفعــل بنمو 
بلغت نســبته ٤٩٪ على مدى 
الـ ٢٠ سنة املاضية. وفي حني 
انخفضت احتياطيات استراليا 
النفطيــة مــن ٣٫٨ مليــارات 
برميل في عــام ١٩٩٦ إلى ٣٫٥ 
مليارات برميل في عام ٢٠٠٦، 
فقد ارتفعت مرة أخرى إلى ٤ 
مليارات برميل في عام ٢٠١٦، 

 محمود عيسى
  

  قالت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني: إن انخفاض تكاليف 
اإلنتــاج العامليــة، وإمكانيات 
منــو النفــط الصخــري فــي 
الواليات املتحدة، وقدرته على 
االســتجابة السريعة لظروف 
السوق املتغيرة يجب أن تبقي 
متوسط أسعار النفط السنوية 
دون مستوى ٦٠ دوالرا للبرميل 
على املدى الطويل. لكن أسعار 
النفط ســتظل متقلبة وميكن 
أن تتجاوز افتراضاتنا بشكل 
دوري. وأضافــت الوكالــة في 
دراسة لها «لقد قمنا بتحديث 
افتراضــات أســعار قاعدتنــا 
األساســية لتعكــس االرتفاع 
احملــدود لألســعار على املدى 
الطويل. كمــا قمنا بتخفيض 
افتراضات نقطة التوازن الوطني 
لسعر الغاز في موازنة اململكة 
املتحدة بسبب افتراضات أسعار 
النفط احملدثة. وحددت فيتش 
٤ أسباب ستمنع ارتفاع النفط 
دون ٦٠ دوالرا للبرميل وهي: 

  ١ - النفط الصخري
  ارتفع عدد منصات احلفر 
األرضية في الواليات املتحدة 
االميركية بـ ٤٥٪ منذ نهاية عام 
٢٠١٦، مما ســاهم في انتعاش 
اإلنتاج ألكثر مــن ٩٫٥ ماليني 
برميل يوميا مقارنة مع حوالي 
٨٫٤ ماليــني برميــل يوميا في 
يوليو ٢٠١٦. وال تزال الوكالة 
تتوقــع أن يظل منــو اإلنتاج 

أي بزيــادة قدرهــا ١٤٫٣٪ من 
االحتياطيات النفطية املؤكدة 
خالل ١٠ ســنوات (أو ٥٪ على 
مدى ٢٠ عاما) ما يؤكد بالفعل 
اكتشــاف احتياطيات جديدة. 
وقالــت الصحيفة ان اصحاب 
احلظ االوفر من االحتياطيات 
النفطية املكتشفة هي الواليات 
املتحــدة وإيــران واإلكوادور 
وڤنزويال وكازاخستان. وارتفع 
اجمالــي احتياطيــات النفــط 
االميركية املؤكدة من ٢٩٫٤ مليار 
برميل في نهاية عام ٢٠٠٦ إلى 
٤٨ مليار برميل في نهاية عام 
٢٠١٦، بزيادة قدرها ٦٣٫٣٪ خالل 
١٠ سنوات، في حني زادت إيران 
احتياطياتها النفطية املؤكدة 
بصورة كبيرة من ٩٢٫٦ مليار 
برميل في عام ١٩٩٦ إلى ١٣٨٫٤ 
مليار برميل في عام ٢٠٠٦ ثم 
ارتفع الرقم من جديد إلى ١٥٨٫٤ 

األميركــي قويــا فــي النصف 
الثاني من عام ٢٠١٧ اســتنادا 
إلى الفترة الزمنية التي تتراوح 
بني ٢ و٤ اشهر بني عملية جتهيز 
آبار النفط الصخري وبني بدء 

اإلنتاج منها.

  ٢- فاعلية تخفيضات «أوپيك» 
  التــزال هناك شــكوك في 
فاعليــة تخفيضــات إنتــاج 
منظمة أوپيك مــن أجل إعادة 
التــوازن بني العرض والطلب 
على املدى القريب، فضال عن 
خفض مخزونات اخلام بشكل 
فعلــي نظرا الســتبعاد ليبيا 
ونيجيريــا (وهمــا ماضيتان 
في انتاجهما عند مســتويات 
أعلى منذ بدء تطبيق تخفيض 
االنتاج)، وضعف القدرة على 
التنفيذ القسري الذي يترافق 
مــع ضعف ســجالت املتابعة 
وتراجــع معدالت االمتثال في 
أوپيك إلى ٧٥٪ في يوليو من 
١٠٠٪ تقريبــا في بداية العام، 

مليار برميل في ٢٠١٦، بزيادة 
قدرها ٧١٪ على مدى ٢٠ عاما. 
ورفعت اإلكوادور احتياطياتها 
النفطية املؤكدة من ٤٫٥ مليارات 
برميــل فــي عــام ٢٠٠٦ إلى ٨ 
مليارات برميل في عام ٢٠١٦، 
أي بزيادة قدرها ٧٧٫٨٪ خالل 
١٠ سنوات، وباملقابل ارتفعت 
احتياطيات ڤنزويال النفطية 
املؤكدة مــن ٧٢٫٧ مليون طن 
في عــام ١٩٩٦ إلى ٨٧٫٣ مليار 
برميــل فــي عــام ٢٠٠٦ وإلى 
٣٠٠٫٩ مليار برميل في عام ٢٠١٦ 
بزيادة قدرها ٣١٤٪ على مدى 
٢٠ عاما. وازدادت كازاخستان 
احتياطياتها النفطية املؤكدة من 
٥٫٣ مليارات برميل في عام ١٩٩٦ 
إلــى ٩ مليارات برميل في عام 
٢٠٠٦ ثم إلى ٣٠ مليار برميل في 
عام ٢٠١٦، بزيادة قدرها ٤٦٦٪ 

في غضون ٢٠ عاما. 

وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وقد 
حتسنت إلى ٨٢٪ في أغسطس، 
ولكن عموما نتوقع ان يكون 
متوسط معدالت االمتثال في 
النصف الثاني مــن ٢٠١٧ وما 
بعدها أضعف مما كانت عليه 

في النصف االول.

  ٣ - المخزون العالمي مرتفع
  التزال املخزونات العاملية 
مــن النفط اخلــام واملنتجات 
املكــررة أعلــى بكثيــر مــن 
املتوسطات التاريخية. ومع ذلك 
فان اعصار هارفي، الذي ضرب 
سواحل اخلليج األميركي في 
أوائل سبتمبر، تسبب في تراجع 
اســتخدام املصافي االميركية 
وساعد على توسيع هوامش 
التكرير. ومبا أن مصافي ساحل 
اخلليج فــي الواليات املتحدة 
تعيــد تنظيم عملياتهــا، فإن 
هذه الهوامش األوســع نطاقا 
ينبغي أن توفر حافزا اقتصاديا 
ملصافي التكرير للعمل بشكل 
اكثر جدوى من خالل عمليات 
بناء مخزونات النفط اخلام في 

اآلونة األخيرة.

  ٤ - الغاز المسال
  تــزداد اكتشــافات الغــاز 
الطبيعي كل يوم ما يزيد من 
احتياطيات العالم منه وزيادة 
املعروض من الغاز املسال الذي 
تتطور وســائل نقله بشــكل 
متواصل ومستمر وهو ما ينبئ 
بانخفاض أسعاره في املستقبل 

بشكل كبير. 

 االحتياطي األميركي 
زاد إلى ٤٨ برميًال 

بنمو ٦٣٫٣٪ 
  في ١٠ سنوات

  
  استمرار االكتشاف 
يقضي على نظرية 
ذروة النفط وقرب 
نضوب االحتياطيات 

 «فيتش»: أسعار 
النفط ستظل 

متقلبة .. 
  وقد تتجاوز 

التوقعات 

 ٥ حتديات أمام شركات الطيران بالشرق األوسط 
 أكد االحتاد الدولي للنقل اجلوي «اإلياتا» وجود ٥ حتديات رئيسية 
أمام شــركات الطيران في الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتتاج الى 
معاجلة لضمان استمرار منو القطاع الذي يسهم بـ ١٥٧٫٢ مليار دوالر 
مــن الناجت احمللي اإلجمالي لدول املنطقة، حيث من املتوقع أن يزداد 
الطلب من قبل الركاب بواقع ٥٫٧٪ في املتوسط سنويا خالل األعوام الـ 
٢٠ املقبلة لتصبح سوقا قادرا على استيعاب ٣٨٠ مليون راكب بحلول 
عام ٢٠٣٥، مشجعا احلكومات على معاجلة تلك التحديات لدعم ذلك 

القطاع احليوي لنمو اقتصاداتهم.

  والتحديات الخمسة كاآلتي:
  ١ - البنية التحتية: يبلغ متوســط التأخير على مســتوى إدارة 
احلركــة اجلوية ٢٩ دقيقة مع احتمــاالت بتضاعف هذا الرقم بحلول 

عام ٢٠٢٥. وهو ما يهدد باختناقات جوية قد تؤثر على قدرة شركات 
طيران املنطقة على املنافسة عامليا.

  ٢ - رفع الضرائب والرســوم: شــهدت املنطقة إضافــة ١٫٦ مليار 
دوالر من الضرائب والرسوم الى التكاليف اإلضافية خالل عامي ٢٠١٥ 
و٢٠١٦ بقطاع الطيران وطالب االحتاد احلكومات وضع أسس لبحث 
الرسوم مبا ينسجم مع سياسات منظمة الطيران املدني الدولي التي 
تسلط الضوء على املبادئ الرئيسية لعدم التمييز وارتباط التكاليف 

والشفافية والتشاور.
  ٣ - األمــن: يعتبر احلفاظ على أمن قطاع الطيران جزءا ال يتجزأ 
من مسؤولية الدولة على األمن القومي، كما هو مبني في قرار مجلس 
األمن الدولــي التابع لألمم املتحدة، وأوصى االحتاد بضرورة أن يتم 
إجراء املشاورات املتعلقة بالقضايا األمنية بني احلكومات من جهة وبني 

احلكومات والقطاع من جهة أخرى كإجراء اعتيادي، وليس كرد فعل.
  ٤ - لوائح تنظيمية أكثر ذكاء: يحث االحتاد حكومات املنطقة على 
اعتماد إطار عمل أكثر ذكاء على مستوى اللوائح التنظيمية لتجنب 
العواقــب والتبعات غير املقصودة عند تصميم أو تنفيذ سياســات 
الطيران كلوائح حماية املستهلك اجلديدة في اململكة العربية السعودية 
والتــي فرضت عبئا غير مبرر على قــدرة قطاع الطيران على العمل 

كمحفز للتنمية االجتماعية واالقتصادية.
  ٥ـ  التفكك اجلغرافي: أشار االحتاد الى ان التفكك اجلغرافي قد يزيد 
مــن األعباء والتحديات التي تواجــه القطاع في املنطقة خالل الفترة 
املقبلة في ظل التوترات اجليوسياسية والتي تستوجب االتفاق خالل 
الفترة املقبلة على قواعد للطيران والنقل اجلوي ال تتأثر بالتغيرات 

في العالقات الدولية واألوضاع اجليوسياسية في املنطقة. 


