
  
  
 

 
 
 
 09.01.2018الثالثاء  – الجمهورية 

 مصر تنافس قطر في سوق الغاز الخليجي 
  

 التفاصيل:
 

 مصر تنافس قطر في سوق الغاز الخليجي
أشار تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال" اإلماراتية إلى أن مصر مرشحة لتأمين احتياجات دول الخليج من 

 .الغاز الطبيعي المسال، مع انطالق إنتاج الغاز من حقل "ظهر" الضخم، في ظل األزمة الخليجية
وفي تقرير تطرق لوضع سوق الوقود األزرق في منطقة الشرق األوسط، قالت الصحيفة إن  

استمرار األزمة بين دول الخليج وقطر، التي تعد موردا أساسيا للغاز لكل من اإلمارات وسلطنة 
 .عمان، فإنهم سيبحثون عن بديل آخر لتأمين احتياجاتهم من الغاز

، إلى 2015ع أن يصل إنتاج حقل "ظهر"، الذي اكتشف في العام ولفت التقرير إلى أنه من المتوق 
مليون قدم مكعب يوميا خالل العام الجاري، وفي ظل العالقات الجيدة بين القاهرة والرياض  350

   .لتوفير احتياجات الدول الخليجية من مادة الوقود األزرق وأبوظبي فإن مصر مرشحة 
طقة الشرق األوسط من الغاز الطبيعي المسال ستنخفض مع كما أفاد التقرير بأن مستوردات من 

، والذي تقدر احتياطاته بنحو 2017اتجاه مصر لالكتفاء الذاتي بفضل بدء اإلنتاج من حقل "ظهر" في 
 .مليار متر مكعب 850

مليار طن من الغاز المسال،  16.2وبحسب الصحيفة فإن واردات الشرق األوسط بلغت حوالي 
 .2016مليون طن عن عام  2.1نخفاض تقريبا ، با2017خالل 

 
 
 
 

 09.01.2018 الثالثاء – االوسط الشرق 
 «ترهن زيادة اإلنتاج بتعطل كبير طويل األمد لإلمدادات» أوبك 
 ائلأرامكو توقع مذكرة تفاهم إلنشاء مصنع للنسيج بح 
 «لعراقيالجزائرية تشارك في تطوير قطاع الغاز ا» سوناطراك 
  2018روسيا عاشت {عاماً قياسياً} للنفط والغاز... وتتوسع مع الصين في 

 
 التفاصيل:

 
 ترهن زيادة اإلنتاج بتعطل كبير طويل األمد لإلمدادات» أوبك»

 سنوات 3األسعار تتماسك حول أعلى مستوى في 
أمس، إن المنظمة تتابع » رويترز«قال مصدر رفيع بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لـ

االضطرابات في إيران واألزمة االقتصادية في فنزويال، لكنها لن تزيد اإلنتاج إال إذا حدثت تعطيالت 
 .كبيرة وطويلة األمد لإلمدادات من الدولتين

عاماً،  30وأضرت المصاعب االقتصادية في فنزويال بإنتاج النفط الذي يقترب من أقل مستوى في 



لكن إنتاج إيران لم يتأثر بموجة من االحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال متعاملون إن االضطرابات 
 .دفعت األسعار للصعود» أوبك«في إيران ثالث أكبر منتح في 

حتى إن حدث تعطل لإلمدادات (المقبلة من إيران وفنزويال)، فلن «إنه ، »رويترز«وقال المصدر لـ
سياسة أوبك هي خفض المخزونات إلى مستويات طبيعية... وهي «وأضاف أن ». ترفع أوبك اإلنتاج

لن تحيد عن مسارها إال إذا حدث تعطل لإلمدادات في حدود المليون برميل يومياً واستمر لما يزيد 
 .«نقص في معروض الخام للمستهلكينعلى شهر، وأدى إلى 

ويعاني قطاع الطاقة المنهك في فنزويال جراء تعطل العمليات بسبب العقوبات األميركية ونقص 
 .السيولة، وتهدد األزمة االقتصادية بإلحاق ضرر أكبر بالبالد

ظل فوق وقال المصدر إن سوق النفط في سبيلها الستعادة توازنها، لكن مخزونات الخام العالمية ت
ينبغي أن يكون أي تغيير في «أعوام ويتطلب تقليص التخمة مزيداً من الوقت، متابعاً أنه  5متوسط 

قيود اإلنتاج مدفوعاً بتغير في العوامل األساسية في السوق، وليس بتكهنات وجيزة، كي تعدل 
 .«أوبك سقف اإلنتاج

نون األول) أي تهديد فوري إلنتاج ولم تشكل االحتجاجات في إيران التي بدأت أواخر ديسمبر (كا
النفط في البلد، لكن ثمة مخاوف من أن الرئيس األميركي دونالد ترمب قد يعيد فرض عقوبات على 

 .النفط اإليراني بما قد يعطل صادرات الخام
وسيقرر ترمب بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي ما إذا كان سيواصل إعفاء صادرات إيران 

 .من العقوبات األميركية بموجب شروط االتفاق النووي العالمي أم ال النفطية
يظل قائماً، «إن احتمال فرض مزيد من العقوبات األميركية على النفط اإليراني » أوبك«وقال مصدر 

 .«إال أن التأثير على اإلمدادات سيستغرق وقتاً، ولذا من الصعب قياسه
آخرين من خارجها خفض اإلنتاج قبل عامين للقضاء  مدعومة من روسيا ومنتجين» أوبك«وبدأت 

على فائض المعروض في السوق الذي تكون على مدى العامين السابقين، وبلغت نسبة االمتثال 
 .2018بالتخفيضات مستوى مرتفعاً، وقرر المنتجون تمديدها حتى نهاية 

زيادة اإلنتاج في  في تقليص المخزونات العالمية حتى مع استمرار» أوبك«وأسهمت تخفيضات 
 .مليون برميل في األسبوع الماضي 9.78الواليات المتحدة، الذي وصل إلى 

 3واستقرت أسعار النفط أمس، وتماسكت عند مستوى أقل قليالً من أعلى مستوى في نحو 
سنوات الذي سجلته األسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر األميركية. 

دوالر للبرميل بحلول  61.50تكساس الوسيط األميركي في العقود اآلجلة  وسجل خام غرب
سنتات عن سعر التسوية السابقة. وبلغ الخام األسبوع الماضي  6ت. غ، بزيادة  08:00الساعة 

. كما سجل مزيج برنت الخام في 2015دوالر للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار)  62.21
دوالر  68.27سنتات عن سعر آخر إغالق. وسجل برنت  4دوالر للبرميل بزيادة  67.66العقود اآلجلة 

 .2015للبرميل األسبوع الماضي، وهو األعلى أيضاً منذ مايو 
وقال متعاملون إن المكاسب ترجع إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر بالواليات المتحدة، 

حفاراً، بحسب بيانات شركة  742يناير إلى  5حفارات في األسبوع المنتهي في  5إذ نزلت بواقع 
 .للخدمات النفطية» بيكر هيوز«

ماليين برميل يومياً قريباً جداً،  10وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يتخطى اإلنتاج األميركي 
 .بفضل زيادة إنتاج شركات التنقيب عن النفط الصخري

  
  
  
  

 ائلأرامكو توقع مذكرة تفاهم إلنشاء مصنع للنسيج بح
 فتاة من ذوات الدخل المحدود وذوات االحتياجات الخاصة 100يوفر فرصة عمل لـ

أعلنت أرامكو السعودية أمس أنها وقّعت مذكرة تفاهم إلنشاء مصنع للنسيج بمدينة حائل شمالي 
المملكة، بشراكة استراتيجية مع شركة نسما القابضة، ومؤسسة العلياء لتطوير البنية األساسية 



هذه للتنمية المحلية في المناطق، الشريك التنفيذي للمشروع، والجمعية الخيرية بحائل. وتهدف 
مستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي  100المذكرة إلى إيجاد فرص عمل في المركز لـ

االحتياجات الخاصة، حيث سيقوم المركز بتأهيل المستفيدات من خالل إلحاقهن بدورات تدريبية 
في المركز ألساسيات الخياطة والتطريز، والعمل في خطوط اإلنتاج، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل 

 .ومنتجةصحية 
حضر توقيع المذكرة األمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة حائل، ووقعها 

من جانب أرامكو، ناصر بن عبد الرزاق النفيسي، نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، فيما 
علياء، وقعها من جانب شركة نسما القابضة، صالح بن علي التركي، ووقع من جانب مؤسسة ال

 .المهندس عبد هللا بن إبراهيم الرخيص، ومن جانب الجمعية الخيرية بحائل، سعود فهد العبده
هذه المذكرة تمثّل إحدى مبادرات أرامكو السعودية في مجال المواطَنة، «وقال النفيسي إن 

لفرصة وتأكيداً على أهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب لها وإتاحة ا
لتلقي التدريب المالئم والحصول على المهارات الالزمة، خصوصا أن هناك إقباالً كبيراً من النساء 

على برامج التدريب التي تساعدهن في الحصول على فرص عمل، واكتسابهن مصدر دخٍل كريٍم 
تنّفذ  وأشار النفيسي إلى أن أرامكو السعودية». ومستدام، لتمكينهن من االعتماد على أنفسهن

العديد من المشاريع، التي ُتسهم في تحقيق قيمة االعتماد على الذات، منوّهاً إلى أن التعاون 
المستمر مع الشركاء ُيسهم في توفير المعرفة والمهارات الالزمة والمطلوبة بما يعزز توسيع 

 .الفرص لجميع أفراد المجتمع
  
  
  
  
 لعراقيالجزائرية تشارك في تطوير قطاع الغاز ا» سوناطراك»

 بغداد تحكم قبضتها على حقول كركوك
قالت وزارة النفط العراقية في بيان أمس (االثنين)، إن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية 

 .اتفقت على المشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز الطبيعي العراقي» سوناطراك«
وذكر البيان أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني ووزير النفط العراقي جبار اللعيبي وقعا 

وشركات عراقية للغاز » سوناطراك«اتفاقية مبدئية في بغداد إلقامة مشروعات مشتركة بين 
 .الطبيعي

إلى وال يزال العراق يحرق بعض الغاز المصاحب الستخراج النفط الخام في حقوله، الفتقاره 
المنشآت الالزمة لمعالجته وتحويله إلى وقود لالستهالك المحلي أو التصدير. بينما الجزائر مورد 

رئيسي للغاز إلى أوروبا، إذ تصدره عبر خطوط أنابيب إلى القارة وتشحنه أيضاً في ناقالت بعد 
 .تسييله

ضمن التعاون بين شركة محضر االجتماع (مع الوزير الجزائري) ت«وقال اللعيبي في بيان الوزارة: 
سوناطراك الجزائرية وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في االستثمار األمثل للغاز 

المصاحب للعمليات اإلنتاجية في الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة 
 .«الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيماويات واألسمدة

مليون  4.4كبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بإنتاج قدره والعراق ثاني أ
 .برميل يومياً. أما الجزائر، العضو في المنظمة أيضاً، فيقدر إنتاجها بمليون برميل يومياً 

من جهة أخرى، صوت البرلمان العراقي أمس، لصالح منع مجموعة كار الهندسية الكردية من 
نفط في كركوك، في أعقاب استعادة العراق السيطرة على المنطقة النفطية من تشغيل حقول ال

 .األكراد في أكتوبر (تشرين األول)
وانسحب األكراد من معظم حقول كركوك النفطية منذ أكتوبر، لكن تصويت البرلمان جاء بعدما قال 

ي تديرها الدولة، رفضت التعاون مع شركة نفط الشمال العراقية الت» كار«مشرعون إن مجموعة 
 .كما رفضت تسليم حقل خورمالة النفطي



ويقول األكراد إن حقل خورمالة يقع داخل الحدود الرسمية إلقليم كردستان العراق شبه المستقل. 
 .«كار«الحصول على تعليق من مجموعة » رويترز«ولم يتسَن لـ

صدير في الحقل. وقد يزيد ذلك وفوض البرلمان أيضاً شركة نفط الشمال بتولي عمليات اإلنتاج والت
 .إنتاج العراق وصادراته من الخام في نهاية المطاف، لكن لم يتضح بعد حجم الزيادة

وباإلضافة إلى ذلك، طلب البرلمان من البنك المركزي العراقي تعقب األموال العائدة من صادرات 
ركزي أيضاً تقريراً مفصالً عن النفط الكردي والمودعة في بنوك خارج العراق. وطلب البرلمان من الم

أسماء البنوك التي تودع فيها األموال. وانتزعت القوات العراقية السيطرة على مدينة كركوك 
أكتوبر العام الماضي، وسيطرت على حقول النفط في المنطقة  16النفطية من األكراد في 

طاق واسع من تركيا الشمالية، وذلك رداً على استفتاء كردي لالستقالل لقي معارضة على ن
وإيران وقوى غربية. ويأتي منع مجموعة كار من تشغيل حقول كركوك في أعقاب قيود فرضتها 
بغداد رداً على االستفتاء الكردي، ومن بينها حظر الرحالت الجوية الدولية المباشرة من إقليم 

 .كردستان وإليه وإغالق معابر حدودية
ف منذ سيطرت القوات العراقية على الحقول في أكتوبر. وهبطت مبيعات خام كركوك بمقدار النص

وتولت مجموعة كار تشغيل بعض الحقول النفطية في كركوك منذ سيطرت قوات كردية على 
 .، حينما انهار الجيش العراقي في مواجهة تنظيم داعش2014المدينة في 

  
  
  
  

  2018روسيا عاشت {عاماً قياسياً} للنفط والغاز... وتتوسع مع الصين في 
  توغلت في آسيا باألنابيب... وتواجه تحديات مع الجيران في أوروبا

أقل سعادة  2018، ويجب أال يكون عام 2017في يجب أن يكون منتجو النفط والغاز الروس سعداء 
بالنسبة لهم؛ فلقد شهد العام الماضي مستويات قياسية في كل شيء، من إنتاج النفط والغاز 

 .الطبيعي إلى صادرات الغاز إلى أوروبا، السوق األهم بالنسبة للغاز الروسي
عباً أكبر في سوق الغاز ولم تقف نجاحات الروس على هذا الحد؛ إذ تسعى البالد ألن تصبح ال

الطبيعي المسال. وتسعى إلى تصدير المزيد من النفط الخام والغاز إلى الصين أكبر مستهلك 
 :للطاقة في العالم حالياً. وفيما يلي أبرز األحداث المتعلقة بقطاع النفط والغاز الروسي

 
 نمزيد من األنابيب إلى الصي

الصيني، الذي  –بين روسيا والصين سببه التقارب الروسي  إن أبرز األمور في قطاع الطاقة حالياً 
أسفر عن المزيد من خطوط األنابيب بينهما، والمزيد من صادرات النفط الخام؛ مما جعل السعودية 

 .تتراجع لصالح روسيا عن صدارة المصدرين إلى الصين
، سيساهم في »إسبو« ، افتتح البلدان خط أنابيب ثانياً لخام2018ومع أول أيام العام الجديد 

 .ألف برميل يومياً هذا العام مع األنبوب الجديد 600مضاعفة الطاقة التصديرية من روسيا لتصل إلى 
على زيادة صادرات روسيا في آسيا، حيث يمد الخط الصين » إسبو«وسيساعد تطور شبكة خام 

الروسي لتصدير خام مباشرة بالنفط من شرق روسيا، إضافة إلى خط مباشر إلى ميناء كوزمينو 
 .عبر السفن إلى باقي آسيا» إسبو«

 2017مليون طن متري من يناير (كانون الثاني) إلى نوفمبر (تشرين الثاني) عام  54وصدر الروس 
. وتظل السعودية التي تعد 2016في المائة مقارنة بالفترة نفسها في  15.5إلى الصين، بزيادة 

نتاج العالمي في المرتبة الثانية، بعد أن نمت واردات الصين من أكثر الدول التزاماً باتفاق خفض اإل
 .في المائة 0.1النفط السعودي هذا العام بنحو 

 
 اصادرات قياسية من الغاز إلى أوروب
إن صادرات روسيا «الروسية في بيان األربعاء الماضي: » غازبروم«قال أليكسي ميلر، رئيس شركة 



مليار  193.9في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ  8.1ادت بنسبة من الغاز إلى أوروبا وتركيا ز
، على الرغم من جهود االتحاد األوروبي لخفض االعتماد على الطاقة 2017متر مكعب في 

 .«الروسية
أكثر من » غازبروم«وتحت قيادة ميلر، وهو حليف مقرب من الرئيس الروسي فالديمير بوتين، تورد 

ي يحتاج إليها االتحاد األوروبي. لكن المفوضية األوروبية دعت الدول األعضاء ثلث كميات الغاز الت
في االتحاد إلى تقليص االعتماد على الطاقة الروسية، بعد أن ضمت موسكو شبه جزيرة القرم 

من أوكرانيا، ووسط خالف بشأن تسليمات الغاز بين كييف وموسكو شهد تقليص  2014في عام 
 .لإلمدادات» غازبروم«

مليار متر  53.4في المائة إلى  7.1إن تسليمات الغاز أللمانيا، أكبر زبائنها، قفزت »: غازبروم«وقالت 
 .مكعب العام الماضي، وهو مستوى قياسي مرتفع

على صفقات سعرية مع زبائن كبار، » غازبروم«وللمساعدة في ضمان حصة سوقية، وافقت 
ستهين بها يوماً ما... لكن هذا ال يعني أن روسيا ال ورضخت لقواعد االتحاد األوروبي التي كانت ت

 .تواجه مصاعب وتحديات للنمو في السوق األوروبية
، وهي الدولة التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي المسال 2015إذ رفضت ليتوانيا تجديد عقدها في 

لغاز الطبيعي ، وأصبحت أول دول االتحاد السوفياتي السابق التي تشتري ا2014من النرويج في 
تواجه المزيد من المشكالت، حيث » غازبروم«األميركي في أغسطس (آب). ويقول محللون: إن 

 .2035و 2021ينتهي أجل عقودها الكبيرة طويلة األجل خالل الفترة بين 
، إنها من المحتمل أال تجدد عقدها 1944وقالت بولندا، وهي من بين زبائن الغاز الروسي منذ العام 

 .2022ينتهي في عندما 
 

 زإنتاج قياسي من الغا
ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي ألعلى مستوى على اإلطالق خالل العام الماضي بدعم زيادة 

 .الصادرات إلى أوروبا، إضافة إلى الطلب المحلي المتزايد
 7.9قفز بنحو وأظهرت بيانات حكومية في روسيا، الثالثاء الماضي، أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 

تريليون قدم مكعبة)، ليتجاوز  24.4مليار متر مكعب ( 690.5، ليصل إلى 2017في المائة خالل عام 
 .األميركية» بلومبيرغ«، نقالً عن شبكة 2011المستوى القياسي المسجل في عام 

وتلقى إنتاج الغاز الطبيعي الروسي دفعة قوية من خط أنابيب للمشروعات، بما في ذلك خطط 
 .للتوسع في الصين ومحطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة

 
  طإنتاج قياسي من النف

مليون برميل يومياً،  10.98؛ إذ بلغ متوسطه اليومي 2017واصل إنتاج روسيا من النفط نموه في 
؛ نظراً لمشاركة 2016عاماً، على رغم أن وتيرة النمو تباطأت عن  30مسجالً أعلى مستوياته في 

 .في اتفاق عالمي لخفض اإلمدادات تقوده منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) البالد
مليون برميل يومياً  1.8ومنتجون كبار آخرون على خفض إمداداتهم المجمعة بنحو » أوبك«واتفقت 

 .لدعم األسعار 2017من بداية 
 30ى شهري في ألف برميل يومياً من أعلى مستو 300وقالت روسيا، إنها ستخفض إنتاجها بنحو 

، وحققت 2016مليون برميل يومياً، الذي سجلته في أكتوبر (تشرين األول)  11.247عاماً عند 
وروسيا على تمديد الخفض حتى نهاية » أوبك«الخفض المستهدف بحلول الربع الثاني. واتفقت 

2018. 
عند  2018فط في إن من المتوقع أن يبقى إنتاج الن«وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: 

 .«مليون طن إذا استمر الخفض حتى نهاية العام، بموجب االتفاق 547
  
  
  



  09.01.2018الثالثاء  –الحياة 
 »لن تبدل االنتاج النفطي إذا حصل اضطراب محدود في اإلمدادات» أوبك 

 
  التفاصيل:

  
 لن تبدل االنتاج النفطي إذا حصل اضطراب محدود في اإلمدادات» أوبك«

استقرت أسعار النفط أمس وتماسكت عند مستوى أقل قليالً من أعلى مستوى في نحو ثالث 
  سنوات الذي سجلته األسبوع الماضي، مدعومة بتراجع طفيف في عدد منصات الحفر األميركية.

 67.66الخام » برنت«زيج دوالر للبرميل، وم 61.50وسجل خام غرب تكساس في العقود اآلجلة 
  دوالر للبرميل.

وأكد متعاملون أن المكاسب تعود إلى انخفاض طفيف في عدد منصات الحفر في الواليات 
المتحدة، إذ نزلت بواقع خمسة حفارات في األسبوع المنتهي في الخامس من كانون الثاني 

  النفطية. للخدمات» بيكر هيوز«حفاراً وفقاً لبيانات شركة  742(يناير) إلى 
المنظمة تتابع «(أوبك) بأن » منظمة الدول المصدرة للنفط«وفي سياق متصل، أفاد مصدر في 

االضطرابات في إيران واألزمة االقتصادية في فنزويال، لكنها لن تزيد اإلنتاج إال إذا حدثت تعطيالت 
في إيران ثالث أكبر  وأكد متعاملون أن االضطرابات». كبيرة وطويلة األمد لإلمدادات من الدولتين

  دفعت األسعار للصعود.» أوبك«منتح في 
». أوبك لن ترفع اإلنتاج حتى إن حدث تعطل لإلمدادات من إيران وفنزويال«وأشار المصدر إلى أن 

سياسة أوبك هي خفض المخزون إلى مستويات طبيعية، وهي لن تحيد عن مسارها «وأضاف أن 
المليون برميل يومياً، واستمر لما يزيد على شهر وأدى إلى  إال إذا حدث تعطل لإلمدادات في حدود

  ».نقص في معروض الخام
سوق النفط في سبيلها الستعادة توازنها، لكن مخزون الخام العالمي يظل فوق «ولفت إلى أن 

يجب أن يكون أي «، مضيفاً: »متوسط خمس سنوات، ويتطلب تقليص التخمة مزيداً من الوقت
نتاج مدفوعاً بتغير في العوامل األساسية في السوق وليس بتكهنات وجيزة، كي تغيير في قيود اإل

  ».تعدل أوبك سقف اإلنتاج
ولم تشكل االحتجاجات في إيران التي بدأت نهاية كانون األول (ديسمبر) أّي تهديد فوري إلنتاج 

فرض عقوبات  النفط في البلد، لكن ثمة مخاوف من أن الرئيس األميركي دونالد ترامب قد يعاود
احتمال فرض مزيد «إلى أن » أوبك«على النفط اإليراني، ما قد يعطل صادرات الخام. وأشار مصدر 

من العقوبات األميركية على النفط االيراني يظل قائماً، إال أن التأثير في اإلمدادات سيستغرق وقتاً 
  ».ومن الصعب قياسه

» سوناطراك«ن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية إلى ذلك، أكدت وزارة النفط العراقية في بيان أ
اتفقت على المشاركة في مشاريع لتطوير قطاع الغاز الطبيعي العراقي. وأضاف البيان أن وزير 

الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني ووزير النفط العراقي جبار اللعيبي، وقعا اتفاقاً مبدئياً في بغداد 
  وشركات عراقية للغاز الطبيعي.» سوناطراك«إلقامة مشاريع مشتركة بين 

محضر االجتماع مع الوزير الجزائري تضمن التعاون بين سوناطراك «وقال اللعيبي في البيان إن 
وشركات إنتاج الغاز العراقية للعمل المشترك في االستثمار األمثل للغاز المصاحب للعمليات 

ظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع اإلنتاجية في الحقول النفطية، وزيادة استخداماته لرفد من
  ».البتروكيماويات واألسمدة

األميركية » أوريون«وفي السياق، أكدت الوزارة أن العراق توصل إلى اتفاق مبدئي مع شركة 
النفطي في جنوب البلد. وينتج الحقل » نهر بن عمر«للطاقة لالستثمار في إنتاج الغاز من حقل 

 25ألف برميل يومياً من النفط و 40الحكومية، أكثر من » نفط البصرة شركة«الذي تديره حالياً 
  مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي.



في ليبيا أن محطة غاز في ميناء الزويتينة » المؤسسة الوطنية للنفط«في الشأن الليبي، أكدت 
مغلقة لثالث سنوات  بشرق ليبيا ستستأنف العمل بعد أعمال صيانة هذا األسبوع. وظلت المحطة

ونصف سنة، بسبب نقص في إمدادات الغاز إضافة إلى االعتصامات. ومن المقرر أن تستقبل 
وهي مشروع مشترك بين المؤسسة » مليتة للنفط والغاز«المحطة المكثفات التي تنتجها شركة 

أواخر » طفلأبو ال«استأنفت إنتاج الغاز في حقل » مليتة«اإليطالية. وكانت » إيني«الوطنية و 
  مليون قدم مكعبة يومياً. 60كانون األول مع توقعات بوصول اإلنتاج إلى 

للتنقيب وإنتاج النفط والغاز المدرجة في بورصة » سوكو انترناشونال«في سياق منفصل، تعكف 
للنفط والغاز التي تعمل في الشرق األوسط. » كويت إنرجي«لندن، على تقويم اندماج مع شركة 

ندماج سبيالً للشركة الكويتية لدخول البورصة، بعدما عجزت العام الماضي عن وسيؤمن اال
مليون دوالر من خالله. واعتبرت  150استكمال طرح عام أولي في لندن كانت تأمل بجمع نحو 

المباحثات مع مجلس إدارة كويت «مليون دوالر، أن  500التي تبلغ قيمتها السوقية نحو » سوكو«
تعكف على «وأكدت أنها ». ثاً، أولية، ولم يتم االتفاق على شروط للصفقةإنرجي المشكّل حدي

تقويم اندماج محتمل بين طرفين متكافئين مع كويت إنرجي في سياق هدفها المعلن إلعادة 
  ».تشكيل أعمالها على نحو استراتيجي وتنمية محفظتها

ومصر واليمن. أما  ، ومقرها الكويت، أصول في العراق وسلطنة عمان»كويت إنرجي«ولدى 
فانكشافها الجغرافي مختلف تماماً، إذ تعمل في فيتنام والكونغو وأنغوال، وال تملك أصوالً » سوكو«

  كبيرة في الشرق األوسط.
  
  
  
  
 

 
  09.01.2018الثالثاء  –جريدة الجريدة 

  دوالر 64.62برميل النفط الكويتي يسجل انخفاضاً خفيفاً ويبلغ 
 

 التفاصيل:
 

 دوالر 64.62برميل النفط الكويتي يسجل انخفاضاً خفيفاً ويبلغ 
دوالر أمريكي  64.62سنتا في تداوالت أمس االثنين ليبلغ  14انخفض سعر برميل النفط الكويتي 

دوالر للبرميل في تداوالت الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول  64ر76مقابل 
  الكويتية.

تزام باتفاق وفي االسواق العالمية لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط أمس مع استمرار االل
خفض اإلنتاج الذي تقوده منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع كبار المنتجين من 

  خارجها وتوقعات بارتفاع انتاج الخام في الواليات المتحدة األمريكية.
سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى  16وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 

 29دوالر في حين انخفض سعر برميل نفط خام القياس األمريكي غرب تكساس الوسيط  67ر78
  دوالر. 61ر73سنتا ليصل إلى مستوى 

 
 

 

 



  09.01.2018الثالثاء  –صحيفة االقتصادية  
   صعودلكن الشكوك تشوب موجة ال 2015الخام األمريكي عند أعلى سعر منذ 
 "أرامكو" تدعو مصارف عالمية للمشاركة في إدارة طرح أسهمها 
 السعودية تورد كامل النفط لمشترين آسيويين في فبراير 
 ناقلة النفط اإليرانية المشتعلة تواجه خطر االنفجار 

 
 التفاصيل:

 
 ة الصعودلكن الشكوك تشوب موج 2015الخام األمريكي عند أعلى سعر منذ 

اليوم الثالثاء مع مراهنة  2015صعدت أسعار الخام األمريكي مجددا إلى أعلى مستوياتها منذ 
ن على ارتفاع أسعار العقود اآلجلة وسط تخفيضات اإلنتاج التي تقودها أوبك وتراجع المضاربي

 .أنشطة الحفر األمريكية، لكن البعض حذر من أن موجة الصعود قد تفقد زخمها
بتوقيت جرينتش، بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط األمريكي في العقود  0751وبحلول الساعة 

بالمئة عن التسوية السابقة. وفي وقت سابق  0.7سنتا أو  43بزيادة  دوالر للبرميل، 62.16اآلجلة 
 .دوالر للبرميل 62.56عند  2015المس الخام ذروة مايو أيار 
لوقت قصير خالل التعامالت، فإن ذورة اليوم الثالثاء هي أعلى  2015وإلى جانب مضاهاة ذورة 

عندما بدأت موجة هبوط  2014مستوى لخام غرب تكساس الوسيط منذ ديسمبر كانون األول 
 .سوق الخام

 0.5سنتا أو  33دوالر للبرميل بزيادة  68.11وبلغ خام القياس العالمي برنت في العقود اآلجلة 
بالمئة عن سعر اإلغالق السابق. والمس برنت األسبوع الماضي أعلى مستوياته منذ مايو أيار 

 .دوالر للبرميل 68.27عند  2015
ألسعار مدعومة في األساس بالمضاربات في عقود الخام والتي تراهن على وقال متعاملون إن ا

تقلص الفجوة بين العرض والطلب في السوق عقب تخفيضات اإلنتاج التي تقودها منظمة البلدان 
 .2018المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا والتي بدأت قبل عام وتستمر حتى نهاية 

في عدد منصات الحفر النفطية بالواليات المتحدة يدعم وقال المتعاملون إن االنخفاض الطفيف 
 .الخام األمريكي

في األسبوع المنتهي في الخامس من  742وتراجع عدد منصات الحفر بواقع خمس منصات إلى 
 .يناير كانون الثاني، وفقا لما ذكرته شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية

خام أكثر من عشرة بالمئة منذ أوائل ديسمبر ورغم موجة الصعود األخيرة، التي رفعت أسعار ال
 .كانون األول، يحذر البعض من أن األسواق تستبق األحداث

 2016فالحفارات األمريكية مازالت تتجاوز بكثير المستوى المتدني الذي سجلته في يونيو حزيران 
يوميا قريبا،  حفارا، ومن المتوقع أن يتخطى إنتاج الخام األمريكي عشرة ماليين برميل 316عند 

 .ليصل إلى مستوى لم تحققه سوى السعودية وروسيا حتى اآلن
  
  
  
  
 أرامكو" تدعو مصارف عالمية للمشاركة في إدارة طرح أسهمها"

قالت ثالثة مصادر مصرفية مطلعة "إن شركة أرامكو السعودية دعت مصارف، من بينها "سيتي" 
و"جولدمان ساكس"، إلى تقديم مقترحاتها لالضطالع بأدوار في عملية إدراج أسهمها في البورصة 

 .وعرضها خالل اجتماعات مرتقبة في األسابيع المقبلة
، الذي قد يكون 2018الالزمة إلجراء طرح عام أولي في هذه االجتماعات مؤشر إلى أن الترتيبات 

 .األكبر في التاريخ، تمضي قدما



وذكرت المصادر لـ "رويترز" أن مسؤولين تنفيذيين من "سيتي" و"جولدمان" و"دويتشه بنك"، الذين 
يسعون جميعا لالضطالع بدور المنسقين العالميين في بيع األسهم، من بين الفرق المدعوة إلى 

 .يم مقترحاتها حضورياتقد
وأشارت المصادر، ومن بينها مصرفيان يتوقعان حضور االجتماعات، إلى أن المحادثات ستعقد في 
نهاية كانون الثاني (يناير) الجاري أو بداية شباط (فبراير) المقبل في مدينة الظهران، التي يوجد 

 .فيها مقر الشركة
موظفي المصارف المعنيين بأسواق رأس المال  وقال اثنان من المصادر "إن المحادثات ستشمل

المساهم، وهم مسؤولون تنفيذيون سيشاركون بشكل مباشر في الطرح األولي، وليس كبار 
 ."المسؤولين في اإلدارة العليا

وفقا لوكالة "رويترز" فقد امتنعت "أرامكو" السعودية و"دويتشه بنك" و"سيتي" و"جولدمان 
 .ساكس" عن التعليق

مصادر "إن "أرامكو" طلبت الشهر الماضي من المصارف تقديم مقترحات مكتوبة". كما ذكر وقالت ال
اثنان من المصادر أن شركة النفط العمالقة طلبت من المصارف عدم إعطاء تقديرات للتقييم، قائلة 

 .""إنها لم توفر المعلومات المالية الكافية لذلك
دوالرا  70األولي قد تتسارع مع اقتراب سعر النفط من  ووفقا للوكالة فإن وتيرة االستعدادات للطرح

، وهو ما يوفر لـ "أرامكو" فرصة أفضل 2015للبرميل، وذلك بعد تسجيله أعلى مستوى منذ منتصف 
 .للوصول إلى التقييم المنشود لتصبح الشركة األعلى قيمة في العالم

بدور المنسقين العالميين في  وبحسب المصادر ستنضم أي مصارف يقع عليها االختيار لالضطالع
عملية اإلدراج الضخمة إلى مصارف "جيه.بي مورجان" و"إتش.إس.بي.سي" و"مورجان ستانلي" 

 .التي جرى تعيينها العام الماضي
وفي ظل كثرة عدد المصارف المتوقع أن تتقاسم الرسوم، ال يعتبر القطاع األدوار االستشارية 

رون أن االضطالع بهذه األدوار هو بمنزلة بوابة يعبرون منها إلى مربحة كثيرا. لكن بعض المصرفيين ي
 .عدد كبير من الصفقات األخرى التي يتوقعونها في إطار خطة المملكة إلعادة هيكلة اقتصادها
وفي مؤشر آخر إلى أن خطط الطرح األولي تمضي قدما، غيرت السعودية وضع "أرامكو" إلى 

يناير الجاري، وفقا لما ذكره مرسوم لمجلس الوزراء نشر في  شركة مساهمة اعتبارا من األول من
الجريدة الرسمية األسبوع الماضي. وقال مصدر بارز في "أرامكو" لـ "رويترز"، "إن تغيير الوضع من 

 ."متطلبات إدراج الشركات السعودية
لعزيز آل إلى ذلك، أبرمت "أرامكو" السعودية، أمس، بحضور األمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدا

سعود، أمير منطقة حائل، مذكرة تفاهم إلنشاء مصنع النسيج في مدينة حائل، بشراكة 
استراتيجية مع شركة نسما القابضة، ومؤسسة العلياء لتطوير البنية األساسية للتنمية المحلية 

 في المناطق، الشريك التنفيذي للمشروع، والجمعية الخيرية في حائل، وتهدف هذه المذكرة إلى
مستفيدة من ذوي الدخل المحدود وذوي االحتياجات الخاصة،  100إيجاد فرص عمل في المركز لـ 

حيث سيقوم المركز بتأهيل المستفيدات من خالل إلحاقهن بدورات تدريبية في المركز ألساسيات 
  .الخياطة والتطريز، والعمل في خطوط اإلنتاج، إضافة إلى تهيئة بيئة عمل صحية ومنتجة

المذكرة من جانب "أرامكو"، ناصر النفيسي نائب الرئيس لشؤون "أرامكو" السعودية، الذي  ووقّع
قال "إن هذه المذكرة إحدى مبادرات "أرامكو" السعودية في مجال المواطَنة، وتأكيًدا على أهمية 

مشاركة المرأة في سوق العمل، وتهيئة المناخ المناسب لها وإتاحة الفرصة لتلقي التدريب 
الئم والحصول على المهارات الالزمة، خصوًصا أن هناك إقباال كبيًرا من النساء على برامج الم

التدريب التي تساعدهن في الحصول على فرص عمل، واكتسابهن مصدر دخٍل كريٍم ومستدام، 
  ."لتمكينهن من االعتماد على أنفسهن

تي ُتسهم في تحقيق قيمة االعتماد وأشار إلى أن "أرامكو" السعودية تنّفذ عديدا من المشاريع، ال
على الذات، مبينا أن التعاون المستمر مع الشركاء ُيسهم في توفير المعرفة والمهارات الالزمة 

 .والمطلوبة بما يعزز توسيع الفرص لجميع أفراد المجتمع
  



 السعودية تورد كامل النفط لمشترين آسيويين في فبراير
الثالثاء إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستورد كميات الخام  قال مصدران مطلعان اليوم

المتعاقد عليها بالكامل لشركتي تكرير في شمال آسيا في فبراير شباط، دون تغيير عن الشهر 
 .السابق

وأبقت المملكة، أكبر منتج للنفط في أوبك، إمداداتها آلسيا مستقرة بعدما بلغ سعر خامها 
 .م العربي الخفيف، أعلى مستوياته في ثالث سنواتالرئيسي، الخا

  
  
  
  

 ناقلة النفط اإليرانية المشتعلة تواجه خطر االنفجار
تواجه ناقلة نافط إيرانية مشتعلة قبالة السواحل الصينية خطر االنفجار أو الغرق، بحسب ما أعلنت 

 .ساعة من اشتعالها 36أمس السلطات الصينية، مؤكدة أنه ال أثر لوجود ناجين بعد 
وبحسب "الفرنسية"، كانت النيران ال تزال مشتعلة في ناقلة النفط "سانشي" المنكوبة التي 

ألف طن من النفط الخام الخفيف، وسط تصاعد دخان أسود كثيف من السفينة  136كانت تنقل 
 .والمياه المحيطة بها، بحسب ما أعلنت وزارة النقل الصينية

ون تمكن فرق اإلنقاذ من إتمام عمليات البحث عن طاقم وحال الدخان المحمل بالغازات السامة، د
 .إيرانيا وبنجالديشيان اثنان 30شخصا هم  32ناقلة النفط المؤلف من 

 274وأوردت وزارة النقل الصينية، أن ناقلة النفط "سانشي" التي ترفع العلم البنمي ويبلغ طولها 
 ."مترا، معرضة "لخطر االنفجار أو الغرق

سي تي في" التلفزيونية الصينية تسجيل فيديو على موقع تويتر يظهر حريقا وبثت قناة "سي 
 .يبدو أنه تحت السيطرة مع محاولة إحدى السفن إخماد النيران بواسطة خراطيم المياه

وعثرت فرق اإلنقاذ البارحة، على جثة مجهولة الهوية بحسب ما أعلن لو كانج، المتحدث باسم 
 .مؤتمر صحافيوزارة الخارجية الصينية في 

وقال المتحدث، "إن الظروف ليست مؤاتية لعمليات البحث واإلنقاذ"، مضيفا "نحن نتحقق أيضا من 
 ."كيفية الحؤول دون وقوع كارثة إضافية

ميال بحريا  160توقيت جرينتش"، على بعد نحو  12.00" 20.00ووقع الحادث السبت نحو الساعة 
 .كيلو متر" شرق شنغهاي 300"

قلة النفط اإليرانية التي تشغلها شركة "جلوري شيبينج" اإليرانية، متوجهة إلى كوريا وكانت نا
الجنوبية عندما اصطدمت بسفينة الشحن "سي إف كريستال" التي ترفع علم هونج كونج، وتنقل 

ألف طن من الحبوب األمريكية المرسلة إلى إقليم جواندونج في جنوب الصين حسب وزارة  64
 .النقل الصينية

وتشارك عشرة زوارق تابعة للحكومة الصينية، و"عدة سفن صيد" في عمليات البحث والتنظيف 
الجارية، بحسب ما أعلنت وزارة النقل، مضيفة أن "سفينة تابعة لخفر السواحل الكوريين الجنوبيين 

 ."توجد أيضا في الموقع
ث عن ناجين على مساحة كذلك شاركت طائرة تابعة للبحرية األمريكية األحد في عمليات البح

 .واسعة، ثم عادت إلى قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا في اليابان
وفيما سارعت السلطات الصينية إلى محاولة احتواء التسرب النفطي، تخوف مختصين من أن 

 .الحادث قد يتسبب في كارثة بيئية ضخمة
المحتمل الذي قد يتسبب فيه  وأعربت منظمة "جرينبيس" في بيان عن "قلقها من الضرر البيئي

وجود مليون برميل من النفط الخام على متن الناقلة". في حال تسرب كامل الحمولة النفطية 
 .للسفينة المنكوبة، فسيؤدي إلى أكبر بقعة نفطية منذ عقود

ألف طن من السفينة  132، حيت تسرب 1960وفيما اعتبر سادس أسوأ حادث من نوعه منذ 
، بحسب 1988ميل بحري من سواحل نوفا سكوشا الكندية في  700د نحو "أوديسي" على بع



 ."أرقام الموقع اإللكتروني "إترناشونال تانكر أونرز بولوشن فيديريشن
وقال واي تشيانغهوا، الباحث البيئي في جامعة تسينجهوا في بكين لـ "الفرنسية"، "إنه من 

 ."في منطقة واسعةالمرجح أن تقضي هذه الكارثة على الحياة البحرية 
وتابع واي، "إنه حتى في أفضل االحتماالت سيستغرق األمر "وقتا طويال" لكي تعود المنطقة إلى 

 ."أوضاعها الطبيعية
وأضاف الباحث، "في الوقت الراهن، األمر الوحيد الذي يمكن القيام به هو منع تسرب النفط إلى 

 ."مناطق أخرى
في عمليات احتواء التسرب، بحسب ما أوضحت وزارة وشاركت صباح أمس، سفينتان صينيتان 

 .النقل الصينية في بيان
ويعتبر ثاني حادث يقع لناقلة نفط تابعة لشركة ناقالت النفط اإليرانية خالل سنتين. في صيف 

اصطدمت ناقلة نفط عمالقة تعود إلى الشركة اإليرانية نفسها بناقلة حاويات في مضيق  2016
 .ث لم يسفر عن ضحايا أو تلوثسنغافورة. لكن الحاد

وشكل حادث االصطدام السبت، أحدث فصول الحوادث البحرية التي تشهدها منطقة شرق آسيا 
 .في السنوات األخيرة

بحارا من طاقم سفينة صيد صينية، بعد أن اصطدمت  13تشرين األول (أكتوبر) قتل نحو  13ففي 
 .الغربي لليابانسفينتهم بناقلة نفط من هونج كونج قبالة الساحل 

كذلك نالت سفن البحرية األمريكية، نصيبها من الحوادث عندما اصطدمت المدمرة األمريكية "جون 
اس ماكين" بناقلة نفط فيما كانت في طريقها إلى سنغافورة في آب (أغسطس) الماضي ما 

 .تسبب في مقتل عشرة بحارة
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 Bahrain reduces subsidies on fuel prices to rein in state spending 
 Iraq wants Kurdish Kar Group to halt oil activity in Kirkuk 

 
Details: 
 
Bahrain reduces subsidies on fuel prices to rein in state spending 
DUBAI: Bahrain has lifted some subsidies on gasoline, raising prices a week after 
introducing a tax on cigarettes and soft drinks as state revenues continue to face 
pressure from lower oil prices. 
Bahrain’s state-run news agency Monday said gasoline prices would increase between 
12 and 25 percent, depending on the grade of gasoline. The government has reduced 
its expenditures by lifting some subsidies in recent years following a collapse in oil 
prices in mid-2014. 
To boost revenue, the tiny-island nation imposed an excise tax on tobacco products, 
energy drinks and soft drinks this year. 
Bahrain’s reforms follow both Saudi Arabia and the United Arab Emirates, which have 
reduced gasoline subsidies, introduced similar excise taxes and added a 5 percent tax 
on most goods and services. 
 
 



Iraq wants Kurdish Kar Group to halt oil activity in Kirkuk 
Iraq’s Parliament wants the Kurdish Kar Group to halt work at its oil operations in the 
disputed northern region of Kirkuk, which the central government reclaimed from the 
OPEC country’s semi-autonomous Kurdish authorities in October. Parliament voted to 
ask the Oil Ministry to stop Kar from operating in Kirkuk fields, Ali Muarej, a member of 
the Parliament’s oil and gas committee, said Monday by phone. In October, Iraq’s North 
Oil Co. was working with Kar to resume pumping at Bai Hassan and Avana oil fields in 
Kirkuk that had halted output on Oct. 16 due to fighting between the semi-autonomous 
Kurds in the north and the central government in Baghdad. Kar and North Oil weren’t 
immediately available for comment. 
Iraqi forces took control of oil fields around Kirkuk in October, which the Kurds had held 
since 2014, when they fought to protect the area from the onslaught of Daesh (ISIS) 
militants. Bai Hassan and Avana had been pumping about 275,000 barrels of oil a day 
before the Iraq government troops recaptured them. The fighting was sparked after the 
Kurdish region held an independence referendum, which the federal government 
rejected. Kar also operates the crude pipeline that exports crude from the Kurdish 
region to Turkey. 
Iraq has “very ambitious” plans to rehabilitate the fields around Kirkuk, Oil Minister 
Jabbar al-Luaibi told reporters in Vienna in November. 
Iraq pumps most of its 4.42 million barrels a day from fields in the south and ships it 
from the Persian Gulf port of Basra. 
 
 
 

 


